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 المراجعة الشاملة للصف األول اإلعدادي

 إعداد / مستر عوني عاطف 

   العبارة عليه  تدل  الذي المفهوم  اكتب:   الثاني السؤال 

 أوآل : الجغرافيا 

  والحيوان  والنبات والمياه الشمس طاقة من المختلفة البيئة   عناصر فيه تتفاعل  مفتوح نظام هو  -١

 ( البيئي  النظام) واإلنسان

 ( المناخ) والمطر والرياح الجوي والضغط الحرارة حيث من طويلة  زمنية  فترة في الجو  حالة متوسط -٢

  حيث  من أسبوعآ أو  يومين أو  يومآ تكون قد قصيرة زمنية فترة في الجو  حالة وصف هو  -٣

 ( الطقس)   والمطر والرياح، الجوي  والضغط الحرارة،

 ( الحرارة)  عناصره باقي في وتؤثر المناخ عناصر أهم هي -٤

 (  الدائمة الرياح) المنخفض الضغط مناطق إلى  المرتفع الضغط مناطق من  العام طوال  بانتظام تهب رياح -٥

  منطقة نحو° شماآل وجنوبآ ٣٠عرض   دائرتيالمرتفع عند الضغط   منطقتيهي الرياح التي تهب من  -٦

 ( الرياح التجارية)   االستواءالمنخفض عند دائرة الضغط  

° شماالً وجنوبآ نحو ٣٠التي تهب من منطقتي الضغط المرتفع عند دائرتي عرض هي الرياح  -٧

 ( الرياح العكسيةمنطقتي الضغط المنخفض عند الدائرتين القطبيتين الشمالية والجنوبية )

هي الرياح التي تهب من منطقتي الضغط المرتفع عند القطب الشمالي والقطب الجنوبي نحو   -٨

 ( الرياح القطبيةمنطقتي الضغط المنخفض عند الدائرتين القطبيتين الشمالية والجنوبية  )

 ( الموسمية  الرياح) والشتاء الصيف بين  موسميآ اتجاهها تغير  التي الرياح هي -٩

 ( المحلية الرياح)  األرض سطح  من محدودة مناطق فوق تهب محلي تأثير ذات رياح هي -١٠

 ( الخماسين رياح) واألتربة  بالرمال   ومحملة مصر في محلية رياح -١١

 (  نسيم البر والبحرورين أثناء النهار والليل )جا يحدث نتيجة اختالف درجات الحرارة على اليابس والماء المت -١٢

  بغزارة ويسقط وتكاثفه الهواء وبرودة العليا الجو  لطبقات الماء بخار  صعود نتيجة يسقط مطر -١٣

 (التصاعدية   األمطار)  االستوائية المنطقة على

 (التضاريسية   رمطااأل) بالجبال   الماء ببخار المحملة  الرياح اصطدام نتيجة يسقط مطر -١٤

  الساخن  الهواء فيصعد الماء، ببخار محمل  ساخن وهواء بارد هواء تقابل  نتيجة يسقط مطر -١٥

 ( االعصارية األمطار) وبرق برعد  مصحوبآ المطر ويسقط ويتكاثف ألعلى
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  من العامة  المناخية خصائصها في متشابهة ولكنها األرض سطح من منفصلة أو   متصلة مناطق ١٦

 (مناخي  إقليم) واألمطار والرياح الحرارة حيث

 الحرارة  بارتفاع ويتميز جنوبآ° ١٠ و  شماآل° ١٠ عرض دائرتي بين يمتد مناخي إقليم -١٧

 (   االستوائي وشبه االستوائي االقليم) العام طول   الغزيرة واالمطار

 طول  مرتفعة بحرارة ويتميز وجنوبآ شماآل° ١٨ ،° ١٠ عرض دائرتي بين يمتد مناخي إقليم -١٨

 ( المداري  االقليم)  االستواء دائرة  عن بعدنا كلما تقل  صيفآ  وأمطار العام،

  الرياح  عليه وتهب شتاءآ، بارد صيفآ، ممطر حار أسيا،  شرق جنوب في يمتد مناخي إقليم -١٩

 (الموسمي االقليم)  والشتوية الصيفية الموسمية

  بمدى ويتميز القارات، غرب وجنوبآ شماآل° ٣٠ ،° ١٨ عرض دائرتي بين يمتد مناخي إقليم -٢٠

 (  الحار الصحراوي االقليم) نادرة وأمطار كبير وسنوي يومي حراري

 ( اليومي الحراري المدى) والليل  النهار  حرارة  درجات متوسط بين الفرق -٢١

 ( السنوي الحراري المدى) والصيف الشتاء  حرارة  درجات متوسط بين الفرق -٢٢

  بصيف ويتميز القارات، غرب وجنوبآ، شماآل° ٤٥°:٣٠ عرض دائرتي بين يمتد مناخي إقليم -٢٣

 ( المتوسط البحر  إقليم)  ممطر دافئ وشتاء جاف، حار

  بصيف ويتميز القارات، شرق وجنوبآ، شماآل° ٤٥°:٣٠ عرض دائرتي بين يمتد مناخي إقليم -٢٤

 (  "الصيني" الدافئ المعتدل  اإلقليم) العام طوال  المطر اي ممطر، دافئ وشتاء المطر، غزير حار

 قليل  بأنه يتميز القارات، داخل  وجنوبآ، شماآل° ٤٥°:٣٠ عرض دائرتي بين يمتد مناخي إقليم -٢٥

 (  المعتدلة الصحاري  إقليم)  شتاءآ جاف وبارد صيفآ، األمطار

  بمطر ويتميز القارات، غرب وجنوبآ، شماآل° ٦٠°:٤٥ عرض دائرتي بين يمتد مناخي إقليم -٢٦

 (  أوروبا غرب إقليم)  شتاءآ  بارد معتدل  صيفآ، ودافئ العام طول 

 بأمطار ويتميز القارات، شرق وجنوبآ، شماآل° ٦٠°:٤٥ عرض دائرتي بين يمتد مناخي إقليم -٢٧

 (  القارات  شرق البارد المعتدل  اإلقليم) شتاءآ وبارد صيفآ ومعتدل  العام طوال 

  بالدفء ويتميز القارات، داخل  وجنوبآ، شماآل° ٦٠°:٤٥ عرض دائرتي بين يمتد مناخي إقليم -٢٨

 (  البارد القاري اإلقليم) شتاءآ المطر قليل  البرودة وقارس صيفآ، والمطر

  نسبيآ بارد قصير بصيف ويتميز وجنوبآ، شماآل° ٩٠°:٦٠ عرض دائرتي بين يمتد مناخي إقليم -٢٩

 ( "التندرا" البارد اإلقليم) الثلوج سقوط  مع البرودة شديد طويل  وشتاء المطر، قليل 

  بالثلوج المنحدرات  وتغطي البرودة، بشدة  ويتميز ومنحدراتها، الجبلية  القمم يشغل  مناخي إقليم -٣٠

 (  الجبلي اإلقليم)
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(الطبيعي النبات) التربة مع المناخ عناصر لتفاعل   نتيجة اإلنسان تدخل  دون ينمو  نبات -٣١  

( الغابات)  ومتشابكة وكثيفة ضخمة شجرية تجمعات بها أراضي -٣٢  

  الدائمة والخضرة بالكثافة وتتميز االستواء دائرة  جانبي على الواقعة المناطق  في تنمو  غابات -٣٣

(  االستوائية  الغابات)  

 وتتميز واألودية السهول  في  المتوسط  البحر  مناخ إقليم  ضمن  الواقعة المناطق  في تنمو  غابات -٣٤

( المتوسط البحر غابات) الجفاف بتحمل   

( النفضية الغابات) والخريف الشتاء  فصلي في  أوراقها وتنفض الباردة المعتدلة مناطقبال تنمو  غابات -٣٥  

( الصنوبرية الغابات ) فوقها الثلوج  تراكم يمنع مخروطي  ورقي  بغطاء وتتميز الباردة لمناطقبا تنمو غابات -٣٦  

( الحشائش)  المطر كميات تناقص مع وتظهر  الغابات  أشجار من  وطوآل  وكثافة حجمآ أقل  طبيعية  نباتات -٣٧  

("السافانا" الحارة الحشائش) طبيعية  حيوان حديقة وتعتبر االستوائية الغابات وجنوب شمال تنمو حشائش -٣٨  

  كمراعي تصلح قصيرة وهي القارات  أواسط في الدفيئة  المعتدلة األقاليم في تنمو  حشائش -٣٩

( "االستبس"  المعتدلة الحشائش) طبيعية  

  الصيف القصير في النمو  سريعة طحالبحشائش و  عن عبارة البارد اإلقليم في تنمو  حشائش -٤٠

( "التندرا" الباردة الحشائش) شتاءآ وتموت  

( الصحراء) الطبيعي  النبات  من خالية شبه جافة أراضي -٤١  

( الصحراوية  النباتات) المناخ وقسوة الجفاف وتتحمل  الصحاري في تنمو  نباتات -٤٢  

 ولبعضها  كبيرة ضارة  جوانب لها فيه، لإلنسان دخل  ال  طبيعي بسبب كبير دمار  تحدث أخطار -٤٣

( الطبيعية األخطار)  األرضي  التوازن تحقيق في إيجابية جوانب  

  كوارث وتحدث فقط وسلبيات أضرار ولها معآ اإلنسان وتدخل  طبيعية عوامل  نتيجة  تحدث أخطار -٤٤

( البيئية األخطار) واإلنسان الطبيعة على  

(الزالزل )  األرضية القشرة  من معينة  أجزاء  في تحدث  متتالية سريعة هزات -٤٥  

( الصدع) األرضية القشرة  في وضعف انكسار -٤٦  

( ريختر مقياس ) تدميرها قوة حسب الزالزل   ويصنف الزالزل  مقاييس من مقياس أشهر هو  -٤٧  

( العظيم األفريقي  االخدود)  والبراكين الزالزل لوقوع المحتملة  األماكن من تصنف أفريقيا شرق في منطقة -٤٨  

( الهادي المحيط) والبراكين الزالزل  وقوع احتمالية سواحله عند تكثر محيط -٤٩  
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  رمال  تجريف عنها ينتج  البحر سطح فوق متر ٣٠ إلى ارتفاعها يصل  قد زلزالية بحرية موجات -٥٠

( تسونامي) بأكملها الساحلية المدن وتدمير األشجار واقتالع الشاطئ  

  من٪ ٧٥ من  أكثر  به يتركز والذي الهادي المحيط بسواحل   يحيط الذي  النطاق على يطلق اسم -٥١

( النار حلقة) النشطة  العالم  براكين  

(الفيضانات) كبيرة بكميات اليابس على  يطغى  حتى  األنهار في الطبيعي معدله  عن المياه منسوبب زيادة -٥٢  

  نحو   بشدة  وتندفع المرتفعة باألماكن المنتشرة األودية شبكات  في تتجمع فجائية غزيرة أمطار -٥٣

(السيول ) المنخفضة المناطق  

( الجليدية االنهيارات)  شديدة بسرعة أسفل  إلى الجبال   جوانب  على المتراكم الجليد تحرك -٥٤  

 نحو   وتندفع  المدارية بالمنطقة المحيطات فوق عادة تنشأ  عنيفة حلزونية دوارة هوائية عواصف -٥٥

( األعاصير) اليابس  

  من والعديد باقتصادها بالغة أضرار وألحق م٢٠١٢ األمريكية المتحدة بالواليات حدث إعصار -٥٦

(المدمر ساندي إعصار) الضحايا  

( التصحر)  الزراعية لألراضي اإلنتاجية القدرة تناقص أو  تدهور -٥٧  

 األرض لسطح والقريبة الجوي الغالف من السفلى الطبقة  حرارة درجة في تدريجي ارتفاع -٥٨

( الحراري االحتباس)  

 ثانيآ : التاريخ

  الملبس  في المصري  الشعب  طبقات  جميع بها تتمسك كانت التي والتقاليد العادات مجموعة -١

 ( االجتماعية الحياة) والمشرب والمأكل 

 ( طبقة إجتماعيةوأهداف مشتركة  )مجموعة من األفراد تجمعهم صفات ومصالح  -٢

 ( الطوب اللبنالذي يتكون من طابق واحد أو طابقين )كان المصري القديم يبني به مسكنه  -٣

 ( الكتانكانت تصنع منه مالبس عامة الشعب ) -٤

 (  فينيقيا) والفرعون األغنياء مالبس منه تصنع الذي الحرير منها يستورد كان دولة -٥

 (الشطرنجألعاب تعتمد على التفكير وكانت من أمثلة ألعاب الرجال ) -٦

 ( عيد اإلله آمون)من أمثلة األعياد الدينية عند المصريين القدماء  -٧

 يستخدمها رموز عن عبارة وهي المقدس، الخط تعني يونانية  كلمة وهي للدولة الرسمي  الخط هي -٨

(  الهيروغليفية  الكتابة) وطيور وحيوان ونبات انسان مثل  الكتابة في المصري  
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(  الهيراطيقية الكتابة) البردي أوراق على  الكتابة في الكهنة واستخدمها الدين رجال  بخط عرفت كتابة -٩  

(  الديموطيقية  الكتابة) العامة الحياة  نواحي جميعب استخدموها المصريون، الشعبي بالخط عرفت كتابة -١٠  

  المصرية الكتابة تطور مراحل  من  األخيرة  المرحلة وتمثل  الديموطيقية  الكتابة من أخذت كتابة -١١

(  القبطية الكتابة)  القديمة  

(  الديني األدب) والخلود البعث وعقيدة الموت  بعد  الحياة يتناول  أدب -١٢  

  الحياة في للميت عونآ لتكون الداخل  من  األهرامات جدران بعض على سجلت دينية نصوص -١٣

(  األهرام نصوص) األخرى  

( الموتى كتاب) الحساب في لمساعدته الميت مع وتوضع  البردي أوراق  على دونت  دينية كتابات -١٤  

(اخناتون أناشيد)  الشمس  بقرص له رمز الذي آتون اإلله  إخناتون بها  يحيي كان وصلوات أناشيد -١٥  

( الدينية األساطير)  وأوزيريس إيزيس أسطورة  مثل والعظة للعبرة تهدف واقعية غير خيالية قصص -١٦  

( القصصي  األدب)  الحسنة والموعظة القدوة  تقديم بقصد  والخرافية الحقيقية القصص يقدم أدب -١٧  

  كان التي  والوصايا التعاليم يصور الذي واألخالق، والتربية  والسلوك والنصائح الحكم أدب -١٨

( التهذيبي األدب) والنصح الموعظة بهدف تلميذه إلى   الحكماء أحد أو  ابنه إلى فرعون يوجهها  

( المديح  أدب)  الشعب على بفضله  ويشيد فرعون أعمال   يمجد أدب -١٩  

  الشمسي والتقويم والكواكب النجوم مواقع معرفة حيث  من القدماء  المصريين فيه برع علم -٢٠

  توليه يوم ومرة مولده يوم  مرة الثاني رمسيس تمثال  وجه على مرتين الشمس  وتعامد السنة وتقسيم

( الفلك علم) العرش  

  ١٢ على مقسمة يومآ ٣٦٥ إلى  السنة تقسم على يقوم القدماء المصريون اتبعه تقويم نظام -٢١

(الشمسي التقويم)  النسئ أيام األخيرة  الخمسة األيام على واطلقوا يومآ ٣٠ شهر وكل  شهر  

  غنائم  وحصر التجارية المعامالت تنظيم خالل  من فيه  القدماء  المصريين براعة تظهر علم -٢٢

( الحساب علم)  والجنود الموظفين  رواتب وتسجيل  الحروب  

( الهندسة علم) األهرامات  بناه مظاهره ومن القدماء  المصريين فيه برع علم -٢٣  

( التحنيط) اليوم  حتى  معرفته إلى  الحديث  العلم يتوصل  لمالقدماء بالطب  المصريين اسرار من سر -٢٤  

( الكيمياء علم) االعشاب من والعقاقير واالصباغ األلوان صناعة  في المصريين براعة ريظه  علم -٢٥  

(  االهرامات)  والخلود لبعثاب وإليمانهم باقية لتظل  األحجار من كمقابر  القدماء المصريون بناها -٢٦  

( المعابد) األحجار من  ويبنى القدماء المصريون  يستخدمه  كان للعبادة دار -٢٧  
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( الجنائزية المعابد)  المتوفي على الجنازة وطقوس  الصلوات  إقامة منها الغرض كان معابد -٢٨  

( اآللهة معابد) لآللهة القرابين وتقديم  الشعائر  إقامة منها الغرض كان معابد -٢٩  

(النحت فن) الهول  أبو  تمثال  ذلك على مثال  وخير بشدة  القدماء  المصريين فيه برع فن -٣٠  

(نفرتاري  الملكة مقبرة) جدرانها على ملونة رسوم بها وجد مقبرة -٣١  

( مقدونيا إقليم)  اليونان بالد بشمال  األكبر اإلسكندر فيه نشأ إقليم -٣٢  

( الفاتحين  أعظم) الكبيرة لتوسعاته االكبر االسكندر على يطلق كان لقب -٣٣  

( مصر) الغذاء  من غنيآ مصدرآ لجيشه ليضمن األكبر اإلسكندر عليها استولى دولة -٣٤  

(بتاح  اإلله معبد)  اإلغريقية  الطريقة على  رياضي مهرجانبه  وأقام  منف   في االكبر االسكندر  زاره معبد -٣٥  

(آمون اإلله معبد ) آمون اإلله بإبن ولقب القرابين به وقدم سيوة  واحة في االكبر االسكندر زاره معبد -٣٦  

  وجزيرة راقودة قرية بين  الماء  بردم المتوسط البحر ساحل  على االكبر  االسكندر أقامها مدينة -٣٧

(  اإلسكندرية) فاروس  

( المرتزقة  الجنود) المال  مقابل   العسكرية خدماتهم يعرضون جنود هم -٣٨  

(البطالمة دولة) لها عاصمة اإلسكندرية واتخذ  مصر في االول  بطليموس أسسها دولة -٣٩  

 على استولوا حتى البطالمة  حكم من الثانية بالمرحلة مصر شئون في وتدخلها نفوذها زاد دولة -٤٠

( روما) م.ق٣٠ مصر  

  الحضارة هذه إشعاع مراكز أهم اإلسكندرية وكانت واالغريقية المصرية الحضارتين بين مزيج -٤١

( الهيلينستية الحضارة)  القديم  العالم في  

( اليونانية  اللغة) مصر في والرومان  البطالمة استخدمها التي  الرسمية اللغة -٤٢  

( نقراطيس )  إغريقيآ اسمآ وتحمل  حاليا البحيرة   بمحافظة البطالمة أقامها مدينة -٤٣  

( الجمانزيوم)  البطالمة أقامها واجتماعية ورياضية وتربوية ثقافية أدوار لها معاهد -٤٤  

( الساقية) البطالمة ادخلها التي  الجديدة الري أدوات من -٤٥  

( الصوفية المنسوجات) بإنتاجها لألفراد  البطالمة  به سمح المنسوجات من نوع -٤٦  

(  جامعة) واألدبية العلمية المختلفة التخصصات من العديد فيها يدرس للعلم دار -٤٧  

( اإلسكندرية جامعة)  القديم  العالم  في للعلم دار أكبر كانت -٤٨  

( اإلسكندرية  مكتبة) االول  بطلميوس واسسها القديم  العالم عرفها عامة حكومية مكتبة أول  -٤٩  
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( سرابيس عبادة) باإلسكندرية السرابيوم معبد هواقيم ل واالغريقية، المصرية  الديانتين بين مزيج -٥٠  

 عهد في بناؤها  وانتهى االول  بطلميوس عهد في بناؤها  وبدأ القديم العالم عجائب إحدى كانت -٥١

( اإلسكندرية منارة)  السفن  إرشاد  في وتستخدم الثالث  بطلميوس  

( المنارة) البحر  في السفن إرشاد في يستخدم عديدة طوابق من يتألف مرتفع بناء -٥٢  

( البطالمة) االول  بطلميوس إلى  وينسبون االكبر االسكندر وفاة بعد مصر حكموا الذين على  يطلق اسم -٥٣  

  معظم على السيطرة واستطاعت البطالمة دولة ضعف  وقت في الظهور في بدأت إمبراطورية -٥٤

( الرومانية اإلمبراطورية)  المتوسط  البحر  

 انطونيوس من كل  على اكتافيوس فيها انتصر اليونان،  لبالد الغربية السواحل  على معركة -٥٥

( البحرية أكتيوم معركة) م.ق٣٠ رومانية والية مصر وأصبحت وكليوباترا  

( الالتينية اللغة) فقط بالجيش الرومان استخدمها لغة -٥٦  

( الرومان طبقة) العليا الوظائف جميع وتولوا قليل  عددهم كان عليا طبقة -٥٧  

( اإلغريق  طبقة) الضرائب بعض دفع من كالعفو  االمتيازات  بعض على حصلوا -٥٨  

(اليهود طبقة) الرومان المستعمرين من تقربهم نتيجة  االمتيازات  بعض على حصلوا -٥٩  

  ضدهم وثوراتهم للرومان كراهيتهم أثار مما الرومانية االدارة من سيئة معاملة يعاملوا كانوا -٦٠

(المصريين   طبقة) والفالحين الرعاة ثورة مثل   

 الرومان عهد  في المتوسط البحر شرق في تجاري مركز واهم مصر في الصناعة كزرم كانت -٦١

( اإلسكندرية)  

( اإلسكندرية)  الدينية  واالحتفاالت والمسارح والثقافة العلم مجال  في روما بعد  الثاني المركز احتلت -٦٢  

 العامة والحمامات النصر وأقواس البوابات بناء خالل  من فيه الرومان براعة ظهر مجال  -٦٣

( العمارة) والمعابد والمسارح  

 اعتناقها على واقبل  مرقس القديس يد على الميالدي األول  القرن  منتصف في مصر دخلت ديانة -٦٤

(المسيحية الديانة) المصريين  

(للمسيحيين الروماني   االضطهاد) الرومان يد على المسيحيون منه عانى الذى الظلم أشكال  من شكل  -٦٥  

  في قتلوا الذين  المسيحيين الشهداء  عدد كثرة بسبب دقلديانوس اإلمبراطور عهد على يطلق اسم -٦٦

( الشهداء عصر) عهده  

  بعد وسميت  مرمرة بحر  على وأنشأها روما من الرومان  عاصمة األول  قسطنطين لها نقل  مدينة -٦٧

(بيزنطة)  القسطنطينية ذلك  
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(المسيحية) م٣٨٠ عام منذ البيزنطية للدولة الرسمية الديانة أصبحت -٦٨  

( اإلسكندرية مدرسة ) لها المنضمين عدد وزيادة المسيحية النتشار تأسست المسيحي  للتعليم مدرسة -٦٩  

(الرهبانية) هللا  خلق في  والتأمل للعبادة الناس عن بعيدآ الصحراءب والعيش  متاعها عن  والبعد الحياة اعتزال -٧٠  

 من أول   أنطونيوس االنبا ويعتبر تامة عزلة ليعيش الصحراء  إلى فيها يخرج الراهب كان -٧١

( الفردية  الرهبنة) مارسها  

  الراهب  ويعتبر به الخاصة صومعته منهم لكل  واحد مكان  في يعيشون الرهبان من مجموعة -٧٢

( الجماعية  الرهبنة) أسسها من أول  باخوم  

( اإلسالمي الفتح) م٦٤١ البيزنطي االضطهاد من مصر به خلص، العاص بن عمرو  يد على قام فتح -٧٣  

 حل  في بفاعلية المشاركة في يساعده  ما والمعارف والمهارات القين  من لديه الذي الشخص -٧٤

( الصالح  المواطن)  به والنهوض المجتمعية قضاياه  

( المواطنة) لوطنه انتماؤه عليه يفرضها التي بالواجبات ويلتزم بالحقوق  يتمتع الذي للمواطن صفة -٧٥  

  والثقافي واالجتماعي واالقتصادي السياسي المستوى على والقانونية األخالقية االلتزامات مجموعة -٧٦

( الحقوق)  المواطن بها  يتمتع أن  يجب  التي والديني  

( الثقافية الحقوق) المعلومات على والحصول  التفكير  حرية  في المواطن حق هي -٧٧  

(الدينية  الحقوق) الدينية الشعائر وممارسة الديني  المعتقد  حرية  في المواطن حق هي -٧٨  

( الواجبات) ووطنه مجتمعه تجاه بها االلتزام المواطن على يجب التي  المسئوليات مجموعة -٧٩  

  الجزاء وقوع مخالفتها على ويترتب المجتمع داخل  وعالقاتهم األفراد سلوك تنظم عامة قواعد -٨٠

(القانون) عليهم المناسب  

  الناس إلى ليبلغوها رسله إلى وتعالى سبحانه هللا بها أوحى  التي والنواهي األوامر مجموعة -٨١

( الدين قواعد) ومكان زمان كل  وتناسب واآلخرة الدنيا في لصالحهم بها ليعملوا  

(االخالق  قواعد) المجتمع  في العليا المثل  عن تعبر التي والسلوكيات القواعد مجموعة -٨٢  

  في عليها  والسير اتباعها على معين مجتمع في الناس يتفق  التي والسلوك القواعد مجموعة -٨٣

( والتقاليد العادات  قواعد) االجتماعية وحياتهم اليومي سلوكهم  

( التشريع) النواب مجلس بواسطة مكتوبة صورة  في القانونية القواعد وضع عملية -٨٤  

( العرف) يخالفها من  عليه يعاقب ملزمة  قاعدة يصبح بحيث االجتماعية حياتهمب معين  سلوك الناس  اعتياد -٨٥  

( اإلسالمية الشريعة مبادئ) للدولة  الرسمي  الدين من مستمدة عامة أسس -٨٦  



 ٢ت - إعدادي١                                                                                                                                      الشاملةالمراجعة  

 - 9 - ٠١٢٧٤٦٦٥٢٨١ت/                                                     مستر / عوني عاطف                                               

 السؤال  الثاني :  إلى من تنسب  األعمال  اآلتية 

 ١- كان على رأس الهرم الطبقي في  المجتمع  المصري القديم هو  وأسرته   )فرعون(

 ٢- كان يرعى أسرته ويحميها ويوفر ما تحتاجه، وله حق الطاعة والتقدير من زوجته وأبنائه ) األب( 

 ٣- لها حق الوراثة والشهادة والتعاقد والبيع  والشراء واحتلت مكانة هامة في مصر  القديمة )األم(  

  من تصنع ومالبسهم ،، حجرتين أو  واحدة حجرة من وتتكون بالبساطة  تتميز مساكنهم كانت -٤

 الكتان )عامة الشعب( 

 ٥- كانت مساكنهم متسعة وتحيط بها الحدائق الجميلة وجدرانها محالة بالزخارف والنقوش )األغنياء( 

 ٦- كان يعيش في قصر يتميز  بالفخامة واالتساع )فرعون(

 ٧- كانت مالبسهم تصنع  من الحرير المستورد من فينيقيا وتطرز  بالذهب والفضة )فرعون واألغنياء( 

 ٨- كانت ألعابهم تشمل  ألعاب  التصويب والمصارعة والعاب تعتمد على التفكير )الرجال (

 ٩- كانت لعبته ا المفضلة هي لعبة تقاذف الكرات )المرأة( 

 ١٠- كانت ألعابهم في مصر القديمة مثل  لعبة  العصا والطوق ولعبة  إخفاء الوجه ) االطفال (

 ١١- استخدموا الكتابة الهيراطيقية في الكتابة على أوراق البردي )الكهنة(  

 ١٢- استخدموا الكتابة الديموطيقية  في جميع  نواحي الحياة عامة )عامة المصريون( 

 ١٣- كان يحيي اإلله آتون الذي رمز له بقرص الشمس بأناشيد )إخناتون( 

 ١٤- من الملوك الذين تم  تمجيدهم  باستخدام  أدب المديح )سنوسرت الثالث( 

 ١٥- كانت الشمس  تتعامد مرتين على وجه تمثاله، يوم مولده ويوم توليه العرش )رمسيس الثاني( 

 ١٦- يعد هرمه المدرج ثالث مرحلة من  تطور بناء  المقابر في مصر القديمة )زوسر(

 ١٧- كان معبدها بالدير البحري غرب األقصر مثال  على المعابد الجنائزية ) حتشبسوت( 

 ١٨- صاحب معبد  الرمسيوم الذي يعتبر من المعابد  الجنائزية )رمسيس  الثاني( 

  الجدران وتلوين رسم في المصريين  براعة على تدل  مقبرتها جدران على الموجودة الرسوم -١٩

 )الملكة نفرتاري( 

 ٢٠- وحد إقليم مقدونيا تحت زعامته ٣٣٨  ق.م و  قتل  عام ٣٣٦ ق.م )الملك فيليب المقدوني( 

  القديم العالم   أجزاء معظم وغزا الفاتحين  أعظم لقبه وكان اإلغريقية المدن تمرد على قضى -٢١

 وانتصر على  الفرس في آسيا الصغرى وسوريا وفينيقيا ومصر )االسكندر االكبر( 



 ٢ت - إعدادي١                                                                                                                                      الشاملةالمراجعة  

 - 10 - ٠١٢٧٤٦٦٥٢٨١ت/                                                     مستر / عوني عاطف                                               

 ٢٢- كانوا ينتهكوا حرية  الديانة  المصرية ويفرضوا عليهم الضرائب )االحتالل  الفارسي( 

 وبنى آمون اإلله ابن الكهنة ولقبوه المصرية اآللهة معابد  بزيارة  المصرية للديانة احترامه أظهر -٢٣

 مدينة  اإلسكندرية لتكون عاصمة لدولته ولنشر الحضارة اإلغريقية )االسكندر االكبر( 

 ٢٤- أحد قواد االسكندر وأخلص حراسه وكانت مصر من  نصيبه  بعد وفاة االسكندر ) بطلميوس االول (

 ٢٥- أسس دولة البطالمة في مصر واتخذ من اإلسكندرية عاصمة لها )بطلميوس االول (

 ٢٦- اعتبر نفسه ملكآ فرعونآ وإلهآ وصاحب مصر وسيد رعيته  المطلق، والصانع األول  )الملك البطلمي( 

 ٢٧- اعتمدوا عليهم البطالمة في تولي  المناصب المهمة في البالد )اإلغريق( 

 ٢٨- أقاموا عدد من المدن  التي حملت أسماء  إغريقية مثل  نقراطيس وكذلك معاهد الجمانزيوم )البطالمة( 

 ٢٩- قاموا بإنشاء المنشآت  العلمية والثقافية  مثل  جامعة اإلسكندرية ومكتبة  اإلسكندرية ) البطالمة( 

 ٣٠- واضع أصول  علم الهندسة )إقليدس( 

 ٣١- المؤرخ المصري الذي قسم تاريخ مصر القديمة إلى ثالثين أسرة )مانيتون( 

 ٣٢- صاحب قانون الطفو  )أرشميدس( 

 ٣٣- أسس مكتبة اإلسكندرية  التي تعتبر أول  مكتبة  حكومية عامة عرفها العالم  القديم ) بطلميوس االول (

 ٣٤- قاموا بإنشاء العديد من المعابد مثل  معبد اإلله حورس ومعبد  اإللهة إيزيس )البطالمة(

 ٣٥- انتهى في عهده بناء منارة اإلسكندرية  إحدى عجائب العالم القديم  )بطلميوس الثالث( 

 ٣٦- بدأت منذ عهده فترة  ضعف  دولة البطالمة )بطلميوس الرابع( 

 على واكتافيوس أنطونيوس  قواده بين باالتفاق إنتهت أهلية   حرب قيام مقتله بعد روما شهدت -٣٧

 تقسيم اإلمبراطورية  الرومانية  بينهما )يوليوس قيصر( 

  أكتيوم معركة  في اكتافيوس من وانهزما أنطونيوس من تزوجت  التي البطالمة ملوك آخر -٣٨

 البحرية ٣١ق.م )كليوباترا  السابعة( 

 والية مصرية وأصبحت البحرية أكتيوم معركة في وانطونيوس السابعة  كليوباترا على انتصر -٣٩

 رومانية ٣٠ق.م على يديه ) أكتافيوس( 

  اللغة واستخدموا العليا ومصر الوسطى ومصر السفلى  مصر هي أقسام  ثالث إلى مصر قسموا -٤٠

 اليونانية كلغة رسمية للبالد،  بينما استخدموا  اللغة الالتينية في الجيش فقط ) الرومان( 

 ٤١- استغلت مصر إقتصاديا وأصبحت مصر  مزرعة للقمح لسكانها )روما(
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 ٤٢- أقاموا عديد من  المنشآت مثل البوابات  وأقواس النصر والحمامات العامة والمسارح والمعابد )الرومان( 

 ٤٣- دخلت المسيحية مصر على يديه في القرن األول  الميالدي )القديس مرقس( 

 لذلك إلهآ  باعتباره لإلمبراطور القرابين يقدمون وال الرومان االباطرة صور يقدسون ال كانوا -٤٤

 تعرضوا لالضطهاد من الرومان )المسيحيين( 

 ٤٥- امبراطور روماني بدأ في عهده  اضطهاد المسيحيين )نيرون(

 ٤٦- تعرض المسيحيون في عهده ألعنف اضطهاد وسمى عهده عصر االستشهاد )اإلمبراطور  دقلديانوس( 

  بيزنطة إلى روما من العاصمة ونقل  المسيحي للدين األساسية المبادئ أقر و  بالمسيحية اعترف -٤٧

 وأعلن سياسة  التسامح مع المسيحيين ) اإلمبراطور قسطنطين( 

 ٤٨- أول  من مارس الرهبنة الفردية وأنشئ  أول  دير في مصر والعالم على إسمه ) االنبا أنطونيوس( 

 ٤٩- أول  من أسس نوع الرهبنة  الجماعية )الراهب باخوم(

 والمعرفة  للعلوم مراكز  واعتبرت اإلسكندرية، مدرسة دور  ضعف بعد مهمآ ثقافيآ دورآ لعبت -٥٠

 وازدهر بها التأليف والترجمة ) األديرة( 

 السؤال  الثالث : بم  تفسر

 أوآل : الجغرافيا 

؟  األرض على الحياة في المناخ أهمية -١  

  اإلنسان فيه ليعيش صالحآ بيئيآ  نظامآ تصبح حتى األرض على الحياة أشكال تختلف المناخ باختالف* 
   ومتوازنة متكاملة  عالقات  في والنبات والحيوان

؟   المناخ عناصر أهم الحرارة تعتبر -٢  

  على والحرارة لضوءا مصدر الشمس وتعد آلخر مكان من  وتختلف عناصره باقي على تؤثر ألنها *

األرض  سطح  

؟  عنه البعيدة من حرارة أشد تكون االستواء دائرة من القريبة األماكن -٣  

   عنها بعدنا كلما ومائلة االستواء دائرة  عند  عمودية تكون األشعة ألن *

؟  افريقيا في كينيا جبل  مثل  المدارية المناطق في المرتفعة   الجبلية القمم فوق  الثلوج تراكم -٤  

  مترآ ١٥٠ األرض سطح  عن ارتفنا  كلما مئوية واحدة درجة بمعدل   الحرارة  درجة تقل  حيث* 

؟  شتاءآ ودفئها صيفآ حرارتها باعتدال  المائية المسطحات من  القريبة المناطق تتميز -٥  

  منها القريبة المناطق حرارة  درجة تلطيف على تعمل  المياه ألن* 
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؟ الجوي والضغط  الحرارة  درجات  بين عالقة توجد -٦  

  منخفضة والمناطق منخفض، جوي ضغط  ذات  الحرارة مرتفعة فالمناطق عكسية، عالقة بينهما ألن* 

   مرتفع جوي ضغط  ذات  الحرارة

   اليابس إلى  الماء من تهب ألنها*        ؟  ممطرة الصيفية الموسمية الرياح -٧

الماء  إلى  اليابس من تهب ألنها*         ؟ جافة  الشتوية الموسمية الرياح -٨  

؟  والبحر البر  نسيم حدوث -٩  

  درجة ترتفع النهار  في والليل، النهار أثناء المتجاورين والمياه  اليابس  على الحرارة اختالف  بسبب* 

 الليل  في ،" البحر نسيم" البحر من بارد هواء محله ويحل  ألعلى فيرتفع اليابس فوق الهواء حرارة

"البر نسيم" البر  ناحية من بارد هواء محله ويحل  فيرتفع اليابس من أدفأ الماء فوق الهواء يكون  

؟  التصاعدية األمطار سقوط -١٠  

  من به ما  ويتكاثف فيبرد العليا الجو   طبقات إلى الماء ببخار  المحمل  الساخن الهواء صعود  بسبب* 

غزير مطر شكل  على ويسقط الماء بخار  

؟   التضاريسية األمطار سقوط -١١  

  به  ما ويتكاثف الهواء فيبرد أعلى إلى  فتصعد بالجبال  الماء   ببخار المحملة الرياح  اصطدام  بسبب* 

مطر شكل  على ويسقط الماء بخار من  

؟  االعصارية األمطار سقوط -١٢  

 ألعلى الساخن الهواء  فيصعد الماء، ببخار المحمل  الساخن الهواء  مع البارد الهواء تقابل   بسبب* 

   والرعد بالبرق مصحوب مطر شكل  على  ويسقط الماء  بخار من  به ما ويتكاثف فيبرد

؟  األرضية  الكرة سطح على آلخر  مكان من المطر وكمية توزيع اختالف -١٣  

   األمطار وانواع واتجاهاتها الرياح أنواع اختالف  بسبب* 

؟  الحديث العصر في المناخية التغيرات بعض حدوث -١٤  

 الجفاف وانتشار الحرارة  درجات ارتفاع حدث حيث  التكنولوجيا استخدام في اإلفراط  بسبب* 

األرض  سطح  من مختلفة جهات  في واألعاصير والتصحر  

؟  آلخر مكان من متنوعآ األرض مناخ هللا جعل  -١٥  

 األخرى،  العناصر على تأثيرآ  وأكثرها البيئي  النظام عناصر  أهم فهو  الحياة، أشكال  تتنوع حتى* 

 مختلفة   مناخية أقاليم إلى األرض سطح  وقسموا المناخ، بدراسة  العلماء  اهتم ولذلك
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 ؟   مناخية أقاليم  إلى األرض  سطح بتقسيم العلماء قام -١٦

 منها المناخية األقاليم  لتصنيف أسس عدة ووضعوا  األرض، سطح على المناخ دراسة لتسهيل * 

   المطر  كميات وتشابه الحرارة  درجات  تشابه

 ؟ العام طول   غزيرة وأمطار مرتفعة ورطوبة بحرارة االستوائي وشبه االستوائي اإلقليم يتميز -١٧

   االستوائية  الدائرة  عند وقوعه بسبب* 

 ؟ أوروبا غرب إقليم في العام طوال  األمطار سقوط ١٨

   الغربية العكسية  الرياح نطاق  في وقوعه بسبب* 

 تغطي الثلوج منحدرات الجبال في اإلقليم الجبلي ؟  -١٩

  بالثلوج تغطيها،، التي تتميز بشدة االرتفاع وبالتالي ومنحدراتها* ألن اإلقليم الجبلي يشغل القمم الجبلية  

؟  األرض سطح على مختلفة أنواع الطبيعي للنبات -٢٠  

   األمطار كميات اختالف* األرض                سطح على الحرارة درجات تباين  بسبب* 

   الشكل  مخروطي الورقي غطاؤها ألن*       ؟  الصنوبرية  الغابات أشجار فوق الثلوج تراكم عدم -٢١

؟  الغابات أهمية -٢٢  

   الثمار من والعديد لألخشاب مصدر* 

  الكربون أكسيد  لثاني امتصاصها  خالل  من الملوثات من التخلص في تساعد* 

   ؟ الغابات من واسعة مساحات اإلنسان أزال  -٢٣

   الزراعة محلها ويحل  أخشابها من ليستفيد* 

؟   طبيعية حيوان حديقة السافانا تعتبر -٢٤  

 مثل  لحوم أكلة وحيوانات ،، والفيلة والزراف الغزالن مثل  عشب  أكلة حيوانات بها  يعيش ألن* 

والضباع  والنمور األسود  

   والماشية االغنام لرعي طبيعية كمراعي تستغل *        ؟ " االستبس" المعتدلة  الحشائش أهمية -٢٥

؟  الصحراوية المناطق  في الشوكي  والتين النخيل  نمو  -٢٦  

 على القدرة له الشوكي والتين الجذور، طويلة فالنخيل   المناخ وقسوة الجفاف تتحمل  نباتات ألنها* 

   المياه  تخزين

األرضي  التوازن تحقيق في مهمآ دورآ تؤدي حيث*    ؟ إيجابية جوانب لها الطبيعية األخطار بعض -٢٧  
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؟  الزالزل  حدوث أسباب -٢٨  

   وتصدعها تشققها إلى يؤدي  األرضية القشرة  في األجزاء بعض على كبير ضغط وجود* 

   الصدع خط طول   على احتكاكآ مسببة بعضها فوق  األرضية  القشرة صخور انزالق* 

   األرض  باطن  في المنصورة  المواد تحرك* 

؟  الزالزل  أنواع اختالف -٢٩  

 حسب الزالزل  يصنف الذي ريختر مقياس اشهرها مقاييس بعدة وتقاس شدتها حسب تتحدد حيث* 

   تدميرها قوة

؟  البراكين حدوث أسباب -٣٠  

األرضية  القشرة في  ضعف مناطق وجود*   

األرضية  القشرة في ضعيفة نقطة  عند ونفادها وانفجارها المنصهرة  المواد من المنطلقة الغازات تجمع*   

؟  النار حلقة  اسم الهادي المحيط  بسواحل   يحيط الذي النطاق على يطلق -٣١  

النشطة  العالم براكين من٪ ٧٥ من أكثر  به يتركز حيث*   

؟ اإليجابية اآلثار بعض له البراكين حدوث -٣٢  

   البركانية والهضاب البركانية  الجزر ينتج ألنه* 

   البركان  من القريبة  األراضي تربة خصوبة زيادة* 

؟  الفيضانات حدوث أسباب -٣٣  

السدود  انهيار*      بغزارة     األمطار سقوط*      واألعاصير العواصف حدوث*      الثلوج ذوبان*   

؟ سنويآ الفيضان لخطر تتعرض مصر تعد لم -٣٤  

الفيضان  أخطار من مصر يحمى الذي العالي السد بناء  بسبب*   

؟  األعاصير حدوث سبب -٣٥  

   الدافئ الهواء من ساكن مركز حول  البارد الهواء دوران* 

؟  التصحر مشكلة حدوث -٣٦  

الزراعية  األراضي  على الرملية الكثبان زحف و  األمطار   كميات  تناقص مثل  طبيعية ألسباب*   

  االستغالل  المنظم،،  غير الجائر والرعي ،، النباتي الغطاء وإزالة االشجار قطع مثل  بشرية واسباب* 

   التقليدية الري طرق استخدام نتيجة التربة تملح  ،، الزراعية لألراضي المفرط
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؟   الغابات حرائق نشوب أسباب -٣٧  

والصواعق  البرق حدوث هو  طبيعي لسبب*   

  االعتبار في  األخذ دون الطهي وعمليات الحرق،، بطريقة المخلفات من  التخلص مثل   بشرية  أسباب* 

   النيران امتداد لتجنب الضرورية  لالحتياطات

؟ الحراري االحتباس ظاهرة حدوث أسباب -٣٨  

استخراج  وعمليات الصناعة خاصة البشرية  األنشطة عن تنتج  والتي الدفيئة  الغازات انبعاث  بسبب*   

وحرقها وإزالتها الغابات قطع*                الطاقة واستهالك ونقل    

 ثانيآ : التاريخ

 ؟  وتماسكه وحدته على حريصآ   نشأته منذ المصري المجتمع كان -١

  على   حرص لذا واالزدهار،  التقدم أساس  هما المجتمع  أفراد بين والتماسك   الوحدة أن القديم  المصري أدرك حيث* 

   والحب الود  يسودها مستقرة حياتهم  وكانت تمييز دون المجتمع أفراد بين القانون أمام والمساواة  العدالة تطبيق

 ؟  القديمة مصر في آلخر منزل  من  األثاث  اختالف -٢

   لألسرة المعيشية الظروف حسب* 

 في مصر القديمة ؟ اختلفت مالبس المصريين  -٣

* بسبب اختالف طبقات المجتمع حيث كانت مالبس عامة الشعب تصنع من الكتان، ومالبس فرعون 

 واألغنياء تصنع من الحرير المستورد من فينيقيا وكانت تطرز بالذهب والفضة 

 ؟ وكفاحآ  جدآ كلها القدماء  المصريين حياة تكن لم -٤

  والترفيه التسلية وسائل  من الكثير استخدام طريق عن أنفسهم عن لترويحا إلى يلجئون  ما كثيرآ كانوا* 

  كانت الصيد  أدوات أهم ومن " واالسود والغزالن واألسماك والبط الحمام صيدالصيد "  رياضة مثل 

   والشباك" السنارة"  والشص والحربة الرماية عصا

 الهيروغليفية كلمة يونانية تعني الخط المقدس ؟  -٥

 * ألنها استخدمت في النقش على جدران المعابد والمقابر وتسجيل النصوص الدينية  

 عرفت الكتابة الهيراطيقية بخط رجال الدين ؟ -٦

 * ألن الكهنة استخدموها في الكتابة على أوراق البردي  

 تعرف الكتابة الديموطيقية بالخط الشعبي ؟ -٧

 * ألن المصريون استخدموها في جميع نواحي الحياة العامة  



 ٢ت - إعدادي١                                                                                                                                      الشاملةالمراجعة  

 - 16 - ٠١٢٧٤٦٦٥٢٨١ت/                                                     مستر / عوني عاطف                                               

 تسجيل نصوص األهرام على بعض جدران األهرامات من الداخل ؟  -٨

 * لتكون عونآ للميت في الحياة األخرى

 لمساعدته في الحساب   *  كتاب الموتى مع الميت ؟ب تعرفدينية على أوراق البردي   وضع كتابات -٩

 أهمية االدب التهذيبي عند المصريين القدماء ؟  -١٠

   واألخالق* ألنه كان يهدف إلى الموعظة والنصح والسلوكيات القويمة 

 ؟  الحساب بعلم  القدماء  المصريين اهتمام -١١

 الزراعة   مواسم ومعرفة الزراعية المحاصيل  كمية وتقدير الزراعية األراضي  مساحة لقياس* 

 والجنود الموظفين رواتب وتسجيل  الحروب  غنائم وحصر التجارية  المعامالت وتنظيم النيل  مياه تنظيم* 

 ؟  بالتحنيط  القدماء  المصريين اهتمام -١٢

   والخلود البعث فكرة في اعتقادهم  بسبب موتاهم جثث لحفظ* 

 ؟   والمعابد المقابر وبقاء اآلن حتى  القدماء  المصريين مساكن بقاء عدم -١٣

 األحجار  من والمعابد المقابر بنوا بينما   اللبن، الطوب  من بنوها مساكنهم ألن* 

 ؟  الفاتحين أعظم بلقب االكبر االسكندر يلقب -١٤

   وفينيقيا وسوريا الصغرى آسيا في وهزمهم الفرس حارب*  القديم        العالم أجزاء  معظم غزا ألنه* 

   م.ق ٣٣٢ عام مصر على استولى* 

        ؟ مصر على االكبر  االسكندر استيالء -١٥

 الغذاء  من غنيآ مصدرآ لجيشه يضمن حتى* 

 ؟  مصر إلى االكبر االسكندر بقدوم  المصريين ترحيب -١٦

   الديانة حرية انتهك الذي الفارسي االحتالل  من ليحررهم جاء االكبر  االسكندر أن اعتقادهم  بسبب* 

 الضرائب  عليهم وفرض المصرية

   مصر في مرتزقة كجنود يعملون  كانوا الذين  اإلغريق بعادات معرفتهم* 

 ؟ اإلسكندرية  لمدينة االكبر االسكندر انشاء -١٧

   العالم  في اإلغريقية الحضارة لنشر مركزآ*            اسمه وتحمل  لدولته عاصمة تكون لكي* 

 المتوسط   البحر  على سيطرته  لتدعيم بحرية قاعدة* 
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 ؟  قواده بين  دولته قسمت االسكندر وفاة بعد -١٨

  حراسه  واخلص قواده أحد األول  بطلميوس نصيب من مصر وكانت وريث له يكن لم ألنه* 

 ؟  االنهيار  ثم بالضعف الثانية المرحلة في البطالمة دولة اتصفت -١٩

   وتنازعهم الملوك  ضعف  بسبب* 

   عليهم الواقع واالضطهاد للظلم  البطالمة  ضد  المصريين  ثورات زيادة* 

   م.ق ٣٠ رومانية والية لتصبح مصر لى عاستولت   حتى  الداخلية مصر  شئون في  وتدخلها روما نفوذ زيادة* 

 ؟  االقتصادية بالحياة االول  بطلميوس اهتمام -٢٠

  بها  المحيط العالم في التأثير على وقادرة واقتصاديآ سياسيآ قوية دولة إقامة إلى  يهدف كان ألنه* 

 ؟   القديم  العالم في  للعلم دار  أكبر اإلسكندرية جامعة كانت -٢١

 والجراحة  والطب والجغرافيا الفلك مثل  العلوم من العديد بها ازدهرت حيث* 

 وتقدير الشمس حول  األرض دوران مثل  العلمية والمبادئ الحقائق  من الكثير إلى علماؤها توصل * 

 األرضية  الكرة  محيط

 ؟  القديمة المصرية لآللهة  المعابد من للعديد البطالمة انشاء -٢٢

 للبالد  رسميآ دينآ المصرية بالديانة فاعترفوا المصريين حياة  في  الدينية  العقيدة أهمية أدركوا ألنهم* 

 فيلة  جزيرة  في إيزيس اإللهة ومعبد ادفو، في حورس اإلله  معبد مثل  معابد بإنشاء واهتموا 

 ؟  مراحل   بعدة مصر في البطالمة بدولة روما عالقة مرت -٢٣

  االوائل  البطالمة  عهد في قوية مصر  كانت حيث تجاري وتبادل  ود عالقة وكانت األولى المرحلة* 

   العالم في العظمى  القوة باعتبارها مصر شئون في وتدخلها روما من الحماية"  فرض" الثانية المرحلة* 

 م.ق ٣٠ عليها  سيطرت حتى مصر على روما من "العسكري واالحتالل  السياسي التدخل " الثالثة المرحلة* 

 ؟  وانطونيوس أكتافيوس  بين العالقات توتر -٢٤

  وإهداؤه منها  وزواجه بها واعجابه السابعة كليوباترا من بدعوة مصر إلى أنطونيوس  ءمجي بسبب* 

  الشرق في فتحها التي األقاليم  بعض وألبنائها لها

   روما في وليس مصر في بانتصاراته أنطونيوس احتفال * 

 ؟ م.ق ٣١ البحرية أكتيوم معركة -٢٥

  أخرى جهة من السابعة وكليوباترا وانطونيوس جهة من أكتافيوس بين العالقات توتر  بسبب* 
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 ؟  الرومان عصر في االمتيازات  بعض على اليهود طبقة حصلت -٢٦

  الرومان  المستعمرين من تقربهم  بسبب* 

 ؟  والفالحين الرعاة ثورة مثل  ضدهم  وثوراتهم للرومان المصريين كراهية -٢٧

   للمصريين الرومانية االدارة  من السيئة  المعاملة  بسبب* 

 ؟  الرومان  عصر في المتوسط  البحر شرق في تجاري مركز أهم  اإلسكندرية  مدينة أصبحت -٢٨

 الرومانية  اإلمبراطورية عم الذي االزدهار  بسبب* 

 ؟  الرومان  عصر في مصر وخارج داخل  رواجآ التجارة شهدت -٢٩

   الواردات على الجمركية الرسوم وإلغاء األمن استقرار  بسبب* 

  مهم تجاري كميناء اإلسكندرية  مكانة ارتفاع* 

 ؟  المسيحية  اعتناق على المصريون أقبل  -٣٠

   والتسامح والعطف والرحمة والمساواة  العدل  مبادىء فيها وجدوا ألنهم* 

  اآلخرة لنعيم  والتطلع الدنيا  في الزهد* 

  والرومانية  واليونانية المصرية  المعبودات تعدد  نتيجة  المضطرب واقعهم من لهم خالصآ* 

   الروماني الحكم تحت يعانونه كانوا الذي واإلذالل  القهر ومن االقتصادية  الضغوط من لهم خالصآ* 

 ؟  الرومان من لالضطهاد المسيحيون تعرض -٣١

  لروما الرسمية  الوثنية الديانة شعائر يمارسون وال الرومان األباطرة صور يقدسون ال كانوا ألنهم* 

 إلهآ  باعتباره لإلمبراطور القرابين يقدمون وال

 ؟  الشهداء بعصر دقلديانوس عهد تسمية -٣٢

 اضطهاد  ألعنف  عهده في المسيحيون  تعرض  بسبب* 

   والدينية السماوية الكتب  وإحراق الكنائس  تدمير* 

   عهده في قتلوا الذين الشهداء  عدد كثرة* 

 ؟   المسيحية تاريخ في مؤثرآ األول   قسطنطين عهد يعتبر -٣٣

   المسيحين مع التسامح  سياسة أعلن ألنه* 

   المسيحي للدين  األساسية المبادئ وأقر بالمسيحية  اعترف* 
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 ؟  المسيحي  للتعليم اإلسكندرية مدرسة أهمية -٣٤

 والبطاركة كاألساقفة المسيحي الدين رجال  من العديد منها وتخرج المختلفة بالعلوم  اهتمت* 

   كله المسيحي  العالم  في والعلمية الدينية  الزعامة مركز اإلسكندرية لبطاركة أعطت* 

 ؟  األديرة  لعبته الذي الهام الثقافي الدور -٣٥

   المقدسة الكتب  وتفسير والترجمة التأليف بها وازدهر والمعرفة للعلوم مركزآ  اعتبرت حيث* 

 ؟  عليها المسيحيين وإقبال  مصر  في األديرة انتشار -٣٦

  أخرى مرة بهم البيزنطية الدولة  بطش  بسبب* 

 ؟  المصري  اإلنسان لبناء كبيرة جهودآ الدولة تبذل  -٣٧

  مع ويتعاون الحميدة بالصفات  ويتحلى وواجباته حقوقه  يعرف الذي الصالح المواطن  إعداد بهدف* 

   اآلخرين

 ؟  اإلنسان  شخصية بناء في أساسيآ ركنآ الحقوق تشكل  -٣٨

  على قادر  فسيكون عليها للحفاظ الضمانات له وتوافرت كاملة حقوقه على حصل   إذا  اإلنسان ألن* 

 مناسب اجتماعي إطار في كريمة حياة في العيش

  االقواس بين مما المناسب اختر:  الرابع السؤال 

   الجغرافيا:  أوآل

 (  األمطار  - الرياح - الجوي الضغط  - الحرارة)                         المناخ عناصر أهم...  تعد -١

 ...  نتيجة الجبال  قمم على الثلوج تتكون -٢

 (  الجغرافي الموقع - االرتفاع عامل  - الشمس أشعة ميل  - االستواء دائرة  عن البعد) 

   المائية المسطحات من لقربها صيفآ مناخها يعتدل   التي المدن من -٣

 ( أسيوط - الجديد الوادي - اإلسكندرية - القاهرة) 

 هي .....  الدائمة  الرياح أمثلة من -٤

 (  العكسية  الرياح - الهبوب رياح - الخماسين رياح - الصيفية  الرياح) 

   االستواء  دائرة عند الحرارة درجة تلطيف  على...  الرياح تعمل  -٥

 (  الشتوية الرياح - القطبية  الرياح - العكسية الرياح  - التجارية  الرياح) 

 (  العكسية -  المحلية - الموسمية - القطبية)        والشتاء الصيف بين اتجاهها....  الرياح تغير -٦
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 (  الخريف - الربيع  - الصيف - الشتاء)       ....  فصل  في مصر على الخماسين رياح تهب -٧

 ( موسمي - تصاعدي  - تضاريسي - إعصاري)                   .... مطر ذات االستوائية المنطقة -٨

 ....  المطر متوسطة المناطق من -٩

 (  آسيا شرق جنوب - الكبرى الصحراء - االستوائية المنطقة  - المتوسط للبحر الشمالي الساحل ) 

   وبرق  رعد....  األمطار سقوط يصاحب -١٠

 (  الموسمية - التصاعدية - االعصارية - التضاريسية) 

 ....  إقليم العام طوال  الممطرة المناخية األقاليم من -١١

 (  الدافئ المعتدل  - الموسمي - المعتدلة الصحاري  - المتوسط  البحر) 

 ...  فصل  خالل " التندرا "  البارد  اإلقليم في األمطار تسقط -١٢

 (  الربيع - الشتاء  - الخريف - الصيف) 

   المناخية األقاليم  إلى المتوسط البحر  مناخ إقليم ينتمي -١٣

 (  الباردة - الباردة   المعتدلة - الدفيئة المعتدلة  - الحارة) 

 (  التندرا - الحار الصحراوي - االستوائي - المداري)       السافانا بإقليم....  المناخ إقليم يعرف -١٤

   في المتوسط  البحر  مناخ إقليم  مع الصيني المناخي اإلقليم يتشابه -١٥

  بالنسبة الموقع - للقارات بالنسبة الموقع - صيفآ المناخية الخصائص  - شتاءآ  المناخية  الخصائص) 

 ( الطول  لخطوط

 . ... المناخ إقليم إلى مصر  مساحة معظم تنتمي -١٦

 (  الموسمي - المداري - الحار الصحراوي  - المتوسط  البحر) 

 .... قارتي في المداري المناخي اإلقليم ينتشر -١٧

 (   الشمالية وامريكا آسيا - الجنوبية وامريكا أفريقيا - وأوروبا أفريقيا - وآسيا أوروبا) 

 .....  عدا ما االستوائية  للغابات تنتمي األشجار  هذه جميع -١٨

 (  الماهوجني - الكاكاو  - الزيتون  - المطاط) 

 ...   فصلي في أوراقها  النفضية الغابات تنفض -١٩

 (  والشتاء الخريف - والصيف الخريف - والشتاء الربيع - والشتاء الصيف) 
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  فوقها الثلوج تراكم يمنع الشكل  مخروطي ورقي بغطاء...  الغابات تتميز -٢٠

 (  الموسمية  - الصنوبرية - النفضية - االستوائية) 

 ...  األقاليم في" االستبس" المعتدلة الحشائش تنمو  -٢١

 (  الباردة - الباردة   المعتدلة - الدفيئة المعتدلة  - الحارة) 

   اختالف الطبيعي النبات تنوع في المؤثرة العوامل  من -٢٢

 (   الرياح اتجاه - الجوي  الضغط - الطول   لخطوط بالنسبة  الموقع - الشمس أشعة سقوط زاوية) 

 (   االستوائية  - الباردة - المعتدلة  - الحارة)               ...  المناطق في التندرا حشائش تنمو  -٢٣

 (   الصنوبر - الزان  - المطاط - الفلين) النفضية .....                        الغابات أشجار من -٢٤

 ....   في الفيلة تعيش -٢٥

 (  المتوسط  البحر غابات - المعتدلة  الحشائش  - االستوائية الغابات - الحارة الحشائش) 

 ...... مصر في  انتشاراً  الطبيعية  النباتات أكثر -٢٦

 (  الصنوبر - الكاكاو  - الشربين - الصبار) 

 ؟  السافانا حشائش من تخلو  اآلتية القارات من اي -٢٧

 ( أوروبا - الجنوبية أمريكا - استراليا - أفريقيا) 

 ...  الزالزل  لحدوث المحتملة المناطق أكثر من -٢٨

 (  الجنوبية  امريكا  شرق - استراليا جنوب  - الشمالية أمريكا غرب - آسيا شمال ) 

  منطقة في األرضية القشرة في االنكسارات ووجود الزالزل   حدوث بين االرتباط يظهر -٢٩

 (   آسيا شرق - افريقيا شرق  - آسيا وسط - الجنوبية  أمريكا غرب) 

 .....  بإسم  الزلزالية  الموجات منها تبدأ التي  المنطقة تسمى -٣٠

 (  المنزلقة الصخور - المركز  - تسونامي - الصدع خط) 

 ...  حسب الزالزل   أنواع ريختر مقياس يصنف -٣١

 (  تدميرها  قوة - اإليجابية  أثارها - حدوثها أماكن - حدوثها مدة) 

 ...  بها الزالزل  حدوث يتوقع التي المائية المسطحات أكثر -٣٢

 (  البحار - المحيطات - األنهار  - البحيرات) 
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 ...   المحيط بسواحل  يحيط الذي النطاق  في توجد بالعالم النشطة  البراكين من٪ ٧٥ من أكثر -٣٣

 (   الشمالي القطبي - الهندي  - األطلنطي - الهادي) 

  البحر سطح فوق متر ٣٠ ارتفاعها يصل " تسونامي.... " البحرية الموجات -٣٤

 (   المدارية - الدائرية -  البركانية  - الزلزالية) 

 ....   أنه تصنيفه  فيتم ريختر بمقياس درجة ٥.٨ قوته زلزال  حدث إذا -٣٥

 (  التدمير شديد زلزال  - مدمر زلزال  - قوي زلزال  - ضعيف زلزال ) 

   اليابس على يضغى  حتى األنهار  مياه منسوب في زيادة -٣٦

 ( اإلعصار - السيول   - الفيضان - البركان) 

  هو  والفيضانات السيول  من كل  حدوث  في المشترك السبب -٣٧

 (   البرودة شدة - الثلوج تراكم -  الغزيرة  األمطار سقوط - العواصف حدوث) 

 ...  بالمنطقة  المحيطات فوق  عادة األعاصير تنشأ -٣٨

 (  القطبية  - المدارية - االستوائية - الصحراوية) 

   نتائج من السواحل  ونحر اليابس على وطغيانها البحر أمواج ارتفاع -٣٩

 (   األعاصير -  الجليدية االنهيارات - السيول  - الفيضانات) 

 ...  حدوث عند اإليجابية اآلثار من  الجوفية  المياه خزانات تغذية -٤٠

 (  األعاصير - الزالزل  - الفيضانات - البراكين) 

 ...   إلى تنتمي  التي الطبيعية األخطار من السيول  -٤١

 (   البيئية  األخطار  - الرياح أخطار  - األرض  باطن أخطار - المياه أخطار) 

   خالل  من للفيضانات  إيجابية آثار تحقيق  في البحار تساعد -٤٢

 (   المحاصيل  ري - األنهار منسوب زيادة - الملوثات من التخلص  - الجوفية  المياه خزانات  تغذية) 

 ...  في  واألعاصير الجليدية االنهيارات تشترك -٤٣

 (  األنهار  مياه ارتفاع - األمراض  انتشار - البحر أمواج ارتفاع - والطرق المباني  تدمير) 

   التصحر لحدوث الطبيعية األسباب من -٤٤

 (  األشجار  قطع - الرملية  الكثبان زحف - الجائر الرعي - التقليدي الري  استخدام) 
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 الغابات  حرائق لنشوب الطبيعية األسباب من -٤٥

 (  الغابات في التخييم - المخلفات حرق  - والصواعق البرق - الطهي  عمليات) 

 ؟  مصر منه  تعاني  أن يصعب اآلتية األخطار من اي -٤٦

 (  العواصف  - الغابات حرائق - السيول  - الزالزل ) 

 ...  بحدوث الحراري  االحتباس ظاهرة ترتبط -٤٧

 (  التصحر  - الجليدية  االنهيارات - الغابات حرق  - األعاصير) 

 ...  الحراري  واالحتباس التصحر ظاهرتي لحدوث المشترك العامل  -٤٨

 (   الغابات حرائق - وإزالتها الغابات  قطع - الجائر الرعي  - المطر  كمية تناقص) 

 ...   من الكهرباء توليد يجب الحراري االحتباس ظاهرة من للحد -٤٩

 (  الطبيعي الغاز - الفحم - البترول   - الرياح) 

 (  الفيضانات - السيول  - التصحر - التربة تجريف)           ....  إلى  الجائر الرعي يؤدي -٥٠

  ثانيآ : التاريخ

 في الطبقة ... من طبقات المجتمع المصري القديم  المتميزينصغار الموظفين وأصحاب الحرف  -١

 الرابعة (  - الثالثة  -الثانية  -) االولى 

 أي مما يلي كان من الطبقة الثانية من طبقات المجتمع المصري  -٢

 الرعاة (  -التجار  - كبار الكهنة -) فرعون 

       من األعياد االجتماعية عند المصريين القدماء عيد  -٣

 اإلله أمون ( -النصر   - الربيع -) الحصاد 

 د فينيقيا كانت مالبس األغنياء وفرعون تصنع من ... المستورد من بال -٤

 الصوف (  -الكتان  -القطن  - الحرير) 

 يظهر الفرق بين طبقات المجتمع المصري القديم من خالل   -٥

 االلعاب الرياضية (  -الغناء والموسيقى  - المالبس والمساكن -) األعياد الدينية 

 تميز المجتمع المصري بالوحدة والتماسك بفضل اإللتزام ...   -٦

 بالقوة العسكرية (   - بالعدالة والقانون -بالقواعد الدينية  -) بالعادات والتقاليد 
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 يطلق على مجموعة األفراد التي توجد بينهم مصالح وأهداف مشتركة ...   -٧

 عادات وتقاليد (   -واجبات أسرية  -حياة اجتماعية  - طبقة اجتماعية) 

 من األلعاب الرياضية التي كانت تمارسها المرأة في مصر القديمة لعبة ....   -٨

 (  تقاذف الكرات  -إخفاء الوجه  - رفع األثقال  -) التصويب على كتلة خشبية 

 الكتابة ... عرفت بخط رجال الدين حيث كان يستخدمها الكهنة   -٩

 القبطية (   -يموطيقية  الد   - الهيراطيقية -) الهيروغليفية 

 يعتبر .... من األدب الديني عند المصريين القدماء   -١٠

 (  كتاب الموتى -قصة سنوحي  -تمجيد سنوسرت الثالث   -) تعاليم الحكيم آني 

 من األدب ...   وأوزيريسأسطورة إيزيس  -١١

 المديح (  -التهذيبي  - الديني -) القصصي 

 ظهر تأثر المصريين القدماء بمظاهر الطبيعة من خالل الكتابة ...   -١٢

 القبطية (  -  الهيروغليفية -الهيراطيقية  -) الديموطيقية 

 األدب الذي يمجد أعمال فرعون يطلق عليه أدب ...   -١٣

 قصصي (   - المديح  -تهذيبي  -) ديني 

 لميت لمساعدته في الحساب  كتابات دينية دونت على أوراق البردي وتوضع مع ا -١٤

 تمجيد سنوسرت الثالث (  -أناشيد اخناتون   - كتاب الموتى -) نصوص االهرام 

 تمثل المرحلة األخيرة من مراحل تطور الكتابة المصرية القديمة   -١٥

 (  الكتابة القبطية -الكتابة الديموطيقية  -الكتابة الهيراطيقية    -) الكتابة الهيروغليفية 

 أكثر الكتابات انتشاراً بين الطبقات المتوسطة والفقيرة في مصر القديمة   -١٦

 القبطية (  -  الديموطيقية  -الهيراطيقية  -) الهيروغليفية 

وجه تمثال رمسيس الثاني يدل على تقدم المصريين القدماء في  تحقيق تعامد الشمس مرتين في العام على  -١٧

 علمي  

 الهندسة والكيمياء (   - الفلك والحساب -الهندسة والفلك  -) الطب والكيمياء 

 تمثل عملية بناء هرم الملك زوسر إحدى مراحل بناء المقابر وهي المرحلة ....   -١٨

 الرابعة (  - الثالثة  -الثانية  -) االولى 
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 االهرامات دليل على تقدم المصريين القدماء في علم ...   -١٩

 الفلك (   -الحساب   - الهندسة -) الطب 

 التحنيط من اسرار الحضارة المصرية القديمة ودليآل على براعتهم في علمي ...   -٢٠

 الكيمياء والحساب (  -الطب والهندسة  - الطب والكيمياء  -) الفلك والحساب 

 يعد العامل المؤثر في تطور بناء المقابر عند المصري القديم االعتقاد في ...   -٢١

 االساطير الدينية (  - البعث والخلود -تعدد اآللهة   -) الثواب والعقاب 

 من المعابد الجنائزية عند المصريين القدماء   -٢٢

 معبد األقصر (   -معبدا أبو سمبل  -معبد الكرنك  - معبد الرمسيوم) 

 لم تصمد مساكن المصريين القدماء عبر الزمن بسبب ...   -٢٣

 تعرض البالد للزالزل (  -غرقها بفيضان النيل  - مواد البناء المستخدمة -) ظروف البيئة الصحراوية 

 استطاع اإلسكندر األكبر القضاء على االحتالل ... لمصر   -٢٤

 (   الفارسي  -الليبي   -الفينيقي  -) اآلشوري 

 اإلسكندر األكبر بزيارة معبد اإلله أمون الذي يقع في ....   قام -٢٥

 تل الفرما (   - واحة سيوة -قرية راقودة  -) جزيرة فاروس 

 ترجع تسمية اإلسكندر األكبر بأعظم الفاتحين إلى ...  -٢٦

   قضائه على تمرد المدن اإلغريقية ( -كثرة انشائه للمدن  -انتصاراته الداخلية  - اتساع دولته) 

 نشأ اإلسكندر األكبر في إقليم ... شمال بالد اليونان   -٢٧

 آسيا الصغرى ( -قبرص  - مقدونيا -) ألبانيا 

 األكبر من استيالئه على مصر هو ...  االسكندركان هدف  -٢٨

 زيارة المعابد المصرية ( - غني بالغذاء لجيشه   ضمان مصدر -إظهار احترامه للمصريين  -من الفرس  تخليصها) 

 كان من أهداف اإلسكندر عند انشائه لمدينة اإلسكندرية أن تكون مركز لنشر الحضارة ... بالعالم   -٢٩

 (  اإلغريقية  -الفارسية  -المصرية القديمة   -) الرومانية 

 استخدمت اللغة ... أثناء عصر البطالمة في مصر كلغة رسمية للبالد   -٣٠

 القبطية (  - اليونانية  -الهيروغليفية  -) الهيراطيقية 
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 احتكرت الدولة البطلمية في مصر بعض الصناعات خاصة صناعة ...   -٣١

 (  الزيوت -الصوف  -الحلى  -) الورق 

 اتخذ البطالمة أثناء حكمهم لمصر من مدينة ... مركزآ لنشر الحضارة الهيلينستية   -٣٢

 فاروس (   - اإلسكندرية -تل الفرما   -) نقراطيس 

 عبادة ... مزيج بين الديانة المصرية والديانة اإلغريقية   -٣٣

 حورس (  -بتاح  -أمون  - سرابيس) 

 يعتبر مانيتون من اشهر علماء جامعة اإلسكندرية في ....   -٣٤

 الفلك (  - التاريخ  -الطب   -) الهندسة 

 آخر ملوك البطالمة األقوياء الملك ....   -٣٥

 كليوباترا السابعة (   -بطلميوس الرابع   - لثالثبطلميوس ا -) بطليموس االول 

 أصغر الوحدات اإلدارية في مصر في عهد البطالمة كانت تسمى ...   -٣٦

 ( كوم  -مدينة  -مركز  -) إقليم 

 كانت مصر من نصيب .... بعد وفاة اإلسكندر األكبر   -٣٧

 أكتافيوس (  -يوليوس قيصر  -كليوباترا السابعة  - بطلميوس االول ) 

 من عجائب العالم القديم التي أسسها البطالمة   -٣٨

  معبد إدفو ( -مكتبة اإلسكندرية  - منارة اإلسكندرية -) جامعة اإلسكندرية 

 أقام البطالمة معبد اإللهة إيزيس في ...  -٣٩

 منف (   -اإلسكندرية  -إدفو  - جزيرة فيلة) 

 وقعت الجهة الغربية من اإلمبراطورية الرومانية بعد تقسيمها تحت حكم ....   -٤٠

 (  أكتافيوس -انطونيوس  -بطلميوس االول   -) فيليب المقدوني 

 اي من الفئات التالية حصلت على بعض االمتيازات لتقربها من الرومان   -٤١

 الحاميات العسكرية (  -الرعاة والفالحين  - اليهود -) المصريين 

 ي  أصبحت مدينة ... أهم مركز تجاري في شرق البحر المتوسط أثناء الحكم الرومان  -٤٢

 (  اإلسكندرية -إدفو   -نقراطيس  -) منف 
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  . من المنشآت المعمارية التي أقامها الرومانيعد .. -٤٣

 منارة اإلسكندرية (  -معبد الرمسيوم  - أقواس النصر -) مكتبة اإلسكندرية 

 القبطية (  - الالتينية -اليونانية  -) الديموطيقية     استخدم الرومان اللغة ... في الجيش  -٤٤

 اهتم الرومان بتأمين وجودهم في مصر من خطر األعداء عن طريق ....   -٤٥

   تكوين جيش من المصريين (  -الجنود المرتزقة  - وضع حاميات عسكرية -أكتافيوس شراف  ) ا

 أصبحت مصر مزرعة .... تزود به روما لتوزعه على سكانها   -٤٦

 للشعير (   -للكتان  - للقمح -) للقطن 

 ليبيا (  - مصر -فلسطين  -) سوريا                             بنة في .... نشأت الره -٤٧

 يوحنا (   -أنطونيوس   -بطرس  - مرقس)    دخلت المسيحية مصر على يد القديس ...  -٤٨

 يسمى عهد اإلمبراطور ... بعصر الشهداء   -٤٩

 (  دقلديانوس -قسطنطين  -نيرون  -) بطلميوس االول 

 نقل قسطنطين عاصمة الدولة من روما إلى مدينة .... التي عرفت بعد ذلك باسم القسطنطينية   -٥٠

 أنطاكية (   - بيزنطة -باليرمو  -) أثينا 

 أول من مارس الرهبنة الفردية هو  -٥١

 قسطنطين (   - األنبا أنطونيوس -الراهب باخوم   -) القديس مرقس 

 من أهداف إنشاء مدرسة اإلسكندرية   -٥٢

 مواجهة االضطهاد الروماني (  -نشر أفكار قسطنطين   -حماية المسيحين  - نشر تعاليم المسيحية) 

  يد اإلمبراطور ....تم االعتراف بالديانة المسيحية واعلنت سياسة التسامح مع المسيحين على  -٥٣

 (   قسطنطين -انطونيوس  -دقلديانوس  -) نيرون 

 تتعدد صفات المواطن الصالح ومنها ....  -٥٤

القيام بواجباته نحو وطنه والدول   - المشاركة في حل مشكالت مجتمعه  -) التمسك بجميع عاداته 

 السلبية والالمباالة (   -المجاورة 

 دعائم إعداد المواطن الصالح  ...   من -٥٥

 – تقدير المجتمع لما يؤديه من أعمال  –االكتفاء بمعرفة التقاليد   -للمشكالت  بإدراكه) االكتفاء 

 (   التمييز بين الجنسين



 ٢ت - إعدادي١                                                                                                                                      الشاملةالمراجعة  

 - 28 - ٠١٢٧٤٦٦٥٢٨١ت/                                                     مستر / عوني عاطف                                               

 الحق في العمل من الحقوق ... التي يجب أن يتمتع بها الفرد   -٥٦

 (  االقتصادية  -االجتماعية   -الدينية  -) السياسية 

 من خالل ...  هومجتمعيتحمل اإلنسان المسئولية تجاه نفسه  -٥٧

 الحصول على المعلومات (  -العيش في سالم  - المشاركة المجتمعية -) الترشح للمجالس النيابية 

 عندما تطبق القواعد القانونية على جميع األفراد وفي كل االماكن فهذا يعني أنها   -٥٨

 ملزمة (   -سلوكية   - عامة -) اجتماعية 

        في العصور البدائية كان القانون يعني ....  -٥٩

 التدوين (   - القوة  -العرف   -) الدين 

 مجموعة القواعد والسلوكيات التي تعبر عن المثل العليا في المجتمع   -٦٠

 قواعد العرف (   -قواعد العادات والتقاليد  - قواعد االخالق -) قواعد الدين 

 على  المترتبة النتائج ما:   الخامس السؤال 

 ؟  األرض سطح  مناطق  بعض  في النباتي الغطاء وجود -١

 والمناطق الغابات  في الحرارة تقل  وبذلك لألرض مباشرة الوصول   من الشمس أشعة  يمنع* 

   المكشوفة المناطق عن المزروعة

 ؟  الحرارة  لدرجات بالنسبة النهار وقصر  طول  -٢

  كما الحرارة درجة  ارتفاع إلى يؤدي  مما الشمسية األشعة  من كبيرة كمية لتلقي النهار طول  يؤدي* 

   الشتاء في كما الحرارة انخفاض  إلى يؤدي النهار قصر بينما  ، الصيف في

 ؟  األرض سطح  على الجوي  الضغط  مناطق اختالف -٣

  رياح شكل  على المنخفض الضغط مناطق إلى  المرتفع الضغط  مناطق  من أفقية حركة الهواء يتحرك* 

 األنواع  مختلفة

° شماالً وجنوباً نحو ٣٠عرض هبوب الرياح التجارية من منطقتي الضغط المرتفع عند دائرتي  -٤

 منطقة الضغط المنخفض عند دائرة االستواء ؟

 تعمل على تلطيف درجة الحرارة لقدومها من جهات اقل حرارة  * 

 الشمالية والجنوبية ؟ اتجاه الرياح العكسية نحو منطقتي الضغط المنخفض عند الدائرتين القطبتين  -٥

 تعمل على تدفئة الجو * 
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 ؟  المائية المسطحات وتسخين  األرض سطح على الرياح حركة -٦

   األرض سطح على الحياة تدب و  األمطار  فتسقط الماء بخار الرياح تحمل * 

 ؟  المطر  وانواع واتجاهاتها الرياح أنواع  اختالف -٧

 األرض  سطح على المطر كميات اختالف  إلى ذلك أدى* 

 ؟  االستوائية الدائرة عند  االستوائي وشبه االستوائي اإلقليم وقوع -٨

   العالم طوال  غزيرة وأمطار مرتفعة ورطوبة بحرارة يتميز  أصبح* 

 ؟  الغربية  العكسية الرياح  نطاق في أوروبا غرب إقليم وقوع -٩

  العام طوال   عليه األمطار سقوط ذلك عن نتج* 

 ؟ وجنوبآ شماالً ° ٩٠ ،° ٦٠ عرض دائرتي  بين  التندرا مناخ إقليم وقوع -١٠

   الثلوج سقوط مع  البرودة  شديد طويل   وشتاء المطر، قليل  نسبيآ بارد قصير بصيف  يتسم  أصبح* 

 ؟   الموسمي  المناخي اإلقليم ضمن آسيا شرق جنوب وقوع -١١

  والشتوية الصيفية  الموسمية  الرياح هبوب مع ،شتاءآ بارد صيفآ، ممطر رطب حار مناخ يسودها أصبح* 

 ؟  الغابات من   واسعة مساحات بإزالة اإلنسان قيام -١٢

  والطيور الحيوانات من كثيرة أنواع واختفاء البيئي بالنظام اإلخالل  إلى أدى* 

 األرض  حرارة درجة ارتفاع* 

 ؟  األرض سطح على المطر كميات واختالف الحرارة درجات تنوع -١٣

   الطبيعي  النبات تنوع إلى أدى* 

 ؟  المدمرة الزالزل  حدوث -١٤

 األرضية  القشرة سطح في وتشقق انكسار* 

  والكباريوالطرق  المدن  تدمير* 

   الحديدية والسكك المرور حركة تعطل * 

 "  تسونامي"  بإسم تعرف زلزالية بحرية موجات حدوث* 

 ؟   الشواطئ تضرب التي" تسونامي" الزلزالية البحرية الموجات شدة -١٥

   بأكملها  الساحلية المدن وتدمير األشجار  واقتالع الشواطئ رمال  تجريف عنها ينتج* 
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 ؟   البراكين حدوث أضرار -١٦

   الزراعية المحاصيل  فيها بما النباتي  الغطاء  تدمير* 

 والمنشآت  المباني تدمير*         السطحية المياه  مصادر تلوث* 

   والحيوان اإلنسان  بصحة اإلضرار* 

 ؟  البراكين حدوث إيجابيات -١٧

   البركانية والهضاب البركانية الجزر  من العديد تكوين* 

   البركان  من القريبة  األراضي تربة خصوبة زيادة* 

 ؟  الفيضانات حدوث -١٨

   مثل  سلبية أثار( أ

   الوفاة  حاالت من كبير عدد وقوع* 

   واألمراض  األوبئة  انتشار إلى يؤدي  مما المياه تلوث* 

   المجاعات حدوث إلى يؤدي  مما الزراعية المحاصيل  تلف* 

  مثل  إيجابية أثار( ب

   الجوفية  المياه خزانات  تغذية* 

  منها والتخلص البحار إلى وصرفها واألنهار المياه مجاري من  النفايات إزالة* 

 ؟ السيول  حدوث -١٩

   الحوادث وكثرة الطرق تدمير* والمنشآت               المباني  تدمير* 

 األرواح  في خسائر حدوث* 

  التربة  وتجريف الزراعية المحاصيل   إتالف* 

 ؟   الجليدية االنهيارات حدوث -٢٠

  البشر  من العديد قتل * الفيضانات          حدوث*  والمنشآت         والطرق المباني  تدمير* 

 ؟  األعاصير حدوث -٢١

   الفيضانات حدوث*            بالممتلكات اإلضرار*            البشر أالف قتل * 

   السواحل  ونحر  اليابس  على وطغيانها البحر  أمواج ارتفاع* 
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 ؟  الطاقة واستهالك ونقل  استخراج  وعمليات الصناعي النشاط -٢٢

   الدفيئة  الغازات انبعاث عنها ينتج* 

 ؟  الحراري االحتباس أضرار -٢٣

   العالم  حرارة درجة متوسط ارتفاع* 

   القطبين عند المتجمدة المناطق  مساحة  وتقلص الجليد ذوبان* 

 والمحيطات  البحار مياه منسوب ارتفاع* 

   واالمطار والرياح كالضغط المناخ  عناصر باقي  في تغير* 

 الحشرات  لزيادة  المالريا مثل  األمراض  بعض انتشار* 

   الشتوية المحاصيل   انتاج  انخفاض* 

   المرتفعة الحرارة  لمواجهة الري لمياه  الحاجة زيادة* 

 ؟   الزراعة في التقليدية الري طرق واستخدام  األشجار  وقطع الجائر الرعي -٢٤

   التصحر حدوث إلى ذلك يؤدي* 

 ؟  الغابات حرائق حدوث -٢٥

   بالبيئة  ضارة  غازات انبعاث*              للغابات الجمالي الشكل  تشويه* 

 الحيوان وبالتالي النباتي التنوع  على القضاء* 

 ثانيآ :  التاريخ

؟  للكتابة  بالنسبة  طبيعية مظاهر  من به يحيط  ما بكل  القديم المصري تأثر -١  

  وطيور وحيوان ونبات انسان مثل  الطبيعة في توجد رموز لمجموعة اختياره في ذلك ظهر* 

الهيروغليفية بالكتابة وعرفت كتاباته في ليستخدمها  

؟  الفلك علم في القدماء  المصريين براعة -٢  

   والكواكب النجوم من الكثير مواقع لمعرفة توصلوا* 

  ساعة ٢٤  إلى اليوم وتقسيم الشمسي، التقويم معرفة* 

   الزراعية الدورة مع تتناسب فصول  ثالثة إلى السنة تقسيم* 

 يوم واألخرى  مولده، يوم مرة  الثاني  رمسيس تمثال  وجه  على العام  في مرتين الشمس تعامد تحقيق* 

   العرش توليه



 ٢ت - إعدادي١                                                                                                                                      الشاملةالمراجعة  

 - 32 - ٠١٢٧٤٦٦٥٢٨١ت/                                                     مستر / عوني عاطف                                               

؟  الكيمياء علم في القدماء المصريين تقدم -٣  

   االعشاب من واألدوية والعقاقير واألصباغ األلوان  صناعة إلى توصلوا* 

؟  والخلود البعث   فكرة في  القدماء  المصريين اعتقاد -٤  

   موتاهم جثث على للحفاظ بالتحنيط معرفتهم إلى ذلك أدى* 

؟ متنوعة عديدة بثروات القدم  منذ مصر تمتع -٥  

   للحضارات مهدآ أصبحت* 

  دخلها حتى مصر يحكموا ظلوا الذين الفرس ثم واالشوريين نالليبيي مثل  إليها  الطامعين أنظار لفتت* 

االكبر   االسكندر  

؟  االكبر االسكندر مجئ قبل  مصر في مرتزقة كجنود اإلغريق عمل  -٦  

  مصر إلى االكبر االسكندر بقدوم المصريين ترحيب  إلى ذلك أدى* 

؟  سيوة بواحة أمون اإلله  لمعبد االكبر االسكندر زيارة -٧  

  أمون اإلله  بإبن  تلقيبه وتم القرابين بتقديم قام* 

  ؟ مصر في األول  الصانع  نفسه يعتبر البطلمي الملك كان -٨

  الكتان، خاصة  المنسوجات وصناعة الزيوت صناعة مثل  الصناعات بعض الدولة احتكار إلى أدى* 

  فقط الصوفية   المنسوجات بإنتاج لألفراد والسماح

؟  بالزراعة البطالمة اهتمام -٩  

الجسور وأقاموا والقنوات الترع بشق قاموا*   

   الساقية مثل  جديدة ري أدوات ادخلوا* 

   والرمان والتفاح الزيتون مثل  المثمرة األشجار  من عدد زراعة ادخلوا* 

   الحيوانات  من جديدة  سالالت استيراد* 

؟  وفاته بعد  االكبر لإلسكندر وريث وجود عدم -١٠  

   حراسه واخلص قواده أحد االول  بطليموس نصيب من مصر وكانت قواده،  بين إمبراطوريته تقسيم تم* 

   ؟ م.ق٣١ عام البحرية أكتيوم معركة -١١

   السابعة وكليوباترا انطونيوس انتحار اكتافيوس، انتصار* 

  م.ق٣٠ عام رومانية والية مصر أصبحت* 
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؟ روما حاكم قيصر يوليوس مقتل  -١٢  

  تقسيم على واكتافيوس أنطونيوس قواده بين باالتفاق انتهت روما في أهلية حرب قيام إلى أدى* 

   الغربي القسم أكتافيوس  وأخذ الشرقي،  القسم أنطونيوس أخذ بينهما،  اإلمبراطورية

   ؟ للمصريين الرومان معاملة سوء -١٣

  والفالحين  الرعاة ثورة مثل  الثورات من بالعديد وقاموا  للرومان المصريين  كراهية إثارة إلى أدى* 

   الميالدي الثاني القرن في

؟  الرومان حكم أثناء مصر في الواردات على الجمركية الرسوم إلغاء -١٤  

    مصر وخارج داخل  رواجآ التجارة شهدت* 

؟  للمسيحية دقلديانوس اإلمبراطور اضطهاد -١٥  

"  الشهداء عصر" عصره سمى حتى الشهداء عدد كثر و   المقدسة الكتب وحرق الكنائس بتدمير قام*   

؟   الرومانية اإلمبراطورية حكم  قسطنطين اإلمبراطور تولي -١٦  

   المسيحين مع التسامح  سياسة أعلن أنه ذلك  على ترتب* 

   المسيحي  للدين األساسية المبادئ أقر و  بالمسيحية،  اعترف* 

  بعد وسميت مرمرة بحر على أنشأها التي بيزنطية مدينة إلى روما مدينة من الدولة عاصمة نقل * 

   القسطنطينية ذلك

   ؟  لمصر اإلسالمي الفتح -١٧

  أعطى حيث األديان واحترام الديني والتسامح والمساواة بالعدل  يتسم جديدآ عصرآ المصريين  بدأ* 

 الدخول  على منهم أحدآ  يكره ولم وكنائسهم أنفسهم على واالمان األمن المصريين  العاص بن عمرو 

   اإلسالم في

؟  متنوعة بعالقات   البشر  من بغيره اإلنسان ارتباط -١٨  

   والواجبات الحقوق  من محدد لنظام ذلك بموجب يخضع  أصبح* 

؟  القانونية بالقواعد األفراد بعض التزام عدم -١٩  

   عليهم المناسب الجزاء توقيع يتم* 

؟ االخالق لقواعد األفراد بعض احترام عدم -٢٠  

لها  المخالف  اإلنسان على المجتمع سخط عليه يترتب*   
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 السؤال  السادس : دلل 

 أوآل : الجغرافيا 

؟  الحرارة  درجة على النباتي  الغطاء يؤثر -١  

  الغابات في  الحرارة درجة تقل   لذلك  األرض لسطح مباشرة الوصول   من الشمس أشعة  يمنع حيث* 

   المكشوفة المناطق عن المزروعة والمناطق

   ؟  األرضية الكرة  سطح على المطر توزيع  مناطق تختلف -٢

   االستواء دائرة حول  الواقعة المناطق مثل  المطر  غزيرة مناطق هناك حيث* 

   أوروبا في المتوسط للبحر الشمالي الساحل  على الواقعة المناطق مثل  المطر متوسطة مناطق* 

   أفريقيا شمال  في الكبرى الصحراء مثل  المطر نادرة مناطق* 

؟  المطر توزيع ومناطق الرياح بين ارتباط يوجد -٣  

  أنواع اختالف نتيجة األرضية  الكرة سطح على آلخر مكان   من المطر وكمية توزيع يختلف حيث* 

واتجاهاتها  الرياح  

؟ ليآل  شتاءآ شديدة وبرودة نهارآ، صيفآ مرتفعة بحرارة الحار الصحراوي اإلقليم يتميز -٤  

كبير  الحار الصحراوي اإلقليم في والسنوي اليومي الحراري المدى  أن حيث*   

؟  الغابات  من واسعة لمساحات اإلنسان إزالة نتيجة  البيئي للنظام اختالل  حدوث -٥  

  األرض حرارة درجة ارتفاع* والطيور                 الحيوانات  من كثيرة أنواع اختفت حيث* 

؟  األرض سطح تشكيل  في البراكين تساهم -٦  

البركانية   والهضاب البركانية الجزر من العديد تكوين  إلى تؤدي حيث*   

البركان   من القريبة  األراضي تربة خصوبة زيادة*   

؟   الباطنية لألخطار مصدر األرض باطن في المنصهرة الصخور -٧  

  القشرة في ضعيفة نقطة  عند نفادها ويؤدي الزالزل، لحدوث األرض باطن في تحركها يؤدي حيث* 

   البراكين  حدوث إلى  األرضية

؟  المياه أخطار أشكال   تتعدد -٨  

من  عليهم يترتب وما الجليدية  واالنهيارات والسيول  الفيضانات  حدوث المياه  أخطار  أمثلة  من حيث*   

  فيها يعيشوا التي والمناطق البشر  بحياة بالغة أضرار 
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؟   البيئي التوازن على  الحفاظ في دور لها الفيضانات -٩  

   الجوفية  المياه خزانات بتغذية تقوم حيث* 

منها والتخلص البحار إلى وصرفها واألنهار المياه مجاري من  النفايات إزالة*   

؟   المياه على متناقضة أثار للفيضانات -١٠  

واألمراض  األوبئة انتشار  إلى يؤدي مما المياه تلوث  إلى تؤدي حيث*   

وصرفها  واألنهار المياه مجاري من النفايات وإزالة الجوفية  المياه خزانات  تغذية إلى تؤدي وأيضآ*   

  منها والتخلص البحار إلى 

؟  الحراري االحتباس ظاهرة من للحد الجهود من العديد الدول  حكومات تبذل  -١١  

   ونظيفة متجددة للطاقة مصادر عن والبحث  الطاقة استهالك  بترشيد تقوم حيث* 

   زراعتها على  والتشجيع تنشب التي  الحرائق في والتحكم الغابات إزالة وقف* 

   الحرارية االنبعاثات تقلل  علمية بطرق  المخلفات  إدارة* 

  الحراري االنبعاث  تزيد طاقة يستخدم من على الضرائب  فرض زيادة* 

؟  فيها دخل  لإلنسان  ليس  ألسباب التصحر يحدث قد -١٢  

  األراضي على الرملية الكثبان  وزحف المطر  كميات تناقص مثل  للتصحر طبيعية  أسباب هناك حيث* 

 الزراعية 

 ثانيآ :  التاريخ

؟   األسرة في مهمة  مكانة القديمة مصر في األم احتلت -١  

  األعمال  بعض في زوجها ومساعدة أبنائها وتربية  بيتها شئون على تشرف كانت حيث* 

والشراء  والبيع والتعاقد،  والشهادة، الوراثة، حق لها وكان*   

؟  التزين  القدماء المصريون أحب -٢  

   الخواتم الكحل، الحنة،  األمشاط، العطور، االساور،  واالقراط، العقود، استخدموا حيث* 

؟ وكفاحآ  جدآ كلها القدماء  المصريين حياة تكن لم -٣  

الرياضية  وااللعاب  الصيد  رياضة مثل  أنفسهم عن للترويح األساليب بعض إلى يلجئون كانوا حيث*   

   والغناء والموسيقى 
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؟  القدماء المصريين عند واالحتفاالت االعياد تعددت -٤  

   وعيد السنة رأس وعيد الربيع  عيد مثل  المهمة واالعياد والمواسم بالمواكب يحتفلون كانوا حيث* 

   الحصاد وعيد البذر وعيد الفيضان وعيد النصر وعيد العرش  على فرعون جلوس وعيد أمون اإلله

   ؟ الهيروغليفية  الكتابة في به المحيطة  بالبيئة القديم المصري تأثر -٥

وطيور وحيوان ونبات انسان مثل   الطبيعة في توجد رموز من لمجموعة اختياره في ذلك ظهر حيث*   

   الهيروغليفية الكتابة  في ليستخدمها 

   ؟  القديمة  المصرية الكتابة تطوير  في دور الدين لرجال  كان -٦

  البردي أوراق على بها وكتبوا الهيراطيقية الكتابة  يسمى الكتابة من نوع استخدموا حيث* 

  ؟ إبداعهم على شاهدآ األدب من  غنيآ تراثآ القدماء المصريين لنا ترك -٧

التهذيبي  واألدب القصصي  واألدب الديني االدب مثل  القدماء المصريين عند االدب وتنوع تعدد حيث*   

   المديح وأدب 

   ؟ حياتهم في الحساب وقواعد أصول  تطبيق  في القدماء المصريون برع -٨

" والذراع القدم" القياس وحدات طرق عن الزراعية األرض  مساحة قياس خالله من استطاعوا حيث*   

  النيل  مياه تنظيم*            الزراعة مواسم معرفة*        الزراعية المحاصيل   كمية تقدير* 

   والجنود الموظفين  رواتب تسجيل * الحروب      غنائم حصر*               التجارية المعامالت تنظيم* 

؟  الطب مجال  في القدماء المصريون برع -٩  

عالجها وطرق االمراض تشخيص إلى توصلوا حيث*   

   والجراحة الباطنية  واالمراض واألسنان العيون أطباء مثل  المختلفة التخصصات معرفة* 

والخلود  البعث في اعتقادهم بسبب  موتاهم جثث على للحفاظ التحنيط معرفة*   

؟ الكيمياء  علم في القدماء المصريون نبغ -١٠  

االعشاب  من واألدوية والعقاقير واألصباغ األلوان  صناعة إلى توصلوا حيث*   

؟  االتقان  من كبيرة درجة القديمة مصر في النحت فن بلغ -١١  

ذلك  على ومثال  الصالبة  شديدة صخور  على التاريخ  بداية  منذ التماثيل  من الكثير  نحت  تم حيث*   

   الهول  أبو  تمثال  



 ٢ت - إعدادي١                                                                                                                                      الشاملةالمراجعة  

 - 37 - ٠١٢٧٤٦٦٥٢٨١ت/                                                     مستر / عوني عاطف                                               

   ؟  القديمة  مصر في المقابر بناء تطور -١٢

   الموتى جثث فيها تتوارى األرض  سطح تحت حفرة كان األولى المرحلة في* 

   مصطبة وفوقها األرض سطح تحت  حجرتين أو  حجرة أصبحت  الثانية المرحلة* 

   المدرج زوسر هرم مثل  مصاطب ٦ من المكون  المدرج الهرم ظهر الثالثة المرحلة* 

   الثالثة  الجيزة أهرامات مثل "  الكامل  الهرم"   األخيرة المرحلة* 

؟   العمارة  في القدماء المصريين براعة -١٣  

   شهدت تظل  باقية  األحجار من القدماء المصريون بناها التي والمعابد" االهرامات" المقابر ظلت حيث* 

    العمارة فنون في براعتهم على

؟  مصر دخل  حتى واجهته التي الفرس جيوش على القضاء االكبر االسكندر استطاع -١٤  

وفينيقيا وسوريا الصغرى أسيا في وهزمهم الفرس حارب حيث*   

؟ المصريين  إلرضاء االكبر االسكندر سعى -١٥  

وأقام  منف  في بتاح  اإلله معبد بزيارة فقام المصرية  للديانة احترامه إظهار على حرص حيث*   

   اإلغريقية الطريقة  على رياضيآ مهرجانآ 

  أمون اإلله  بإبن ولقب القرابين وقدم سيوة  واحة في أمون  اإلله معبد بزيارة قام كما* 

؟  المطلق  الحكم أساس  على مصر في البطلمي الحكم قام -١٦  

   وإلهآ فرعونآ ملكآ نفسه البطلمي الملك  اعتبر حيث* 

   الطاعة واجب رعاياه وعلى المطلق رعيته وسيد مصر صاحب* 

؟   إغريقية  أسماء حملت التي  المدن  من العديد البطالمة أقام -١٧  

   حالياً   البحيرة  محافظة في نقراطيس مدينة مثل * 

؟ بمرحلتين   مصر في البطالمة دولة مرت -١٨  

في  واالزدهار القوة مرحلة  وهي الثالث، بطلميوس حتى االول  بطليموس من تبدأ  األولى المرحلة*   

المجاالت   جميع   

واالنهيار الضعف  مرحلة وهي السابعة كليوباترا حتى الرابع  بطلميوس من تبدأ  الثانية المرحلة*   

   النهاية في دولتهم وسقوط 
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؟   القديم  العالم في  للعلم دار  أكبر اإلسكندرية جامعة كانت -١٩  

   والجراحة والطب والجغرافيا الفلك  مثل  العلوم من  العديد بها ازدهر حيث* 

 وتقدير الشمس حول  األرض دوران مثل  العلمية والمبادئ الحقائق  من الكثير إلى علماؤها توصل * 

   األرضية الكرة  محيط

؟   المصريين حياة في العقيدة أهمية البطالمة أدرك -٢٠  

لحكامهم التقديس صفة  أضافوا *             للبالد رسميا دينآ  المصرية بالديانة اعترفوا*   

   فيلة جزيرة في  إيزيس اإللهة  ومعبد ادفو  في حورس اإلله معبد مثل  المعابد من العديد بإنشاء اهتموا* 

؟  مراحل   بعدة مصر في البطالمة بدولة روما عالقة مرت -٢١  

االوائل  البطالمة عهد في قوية مصر كانت حيث  تجاري، وتبادل  ود عالقة األولى المرحلة*   

 القوة باعتبارها  مصر شئون في سياسيا تتدخل  روما  بدأت  حيث  الحماية، فرض الثانية المرحلة* 

   العالم في العظمى

  سياسيآ مصر شئون في تتدخل  روما بدأت حيث عسكري، واحتالل  سياسي تدخل  الثالثة المرحلة* 

  م.ق٣٠ عام عليها سيطرت حتى وعسكريآ

؟  والزراعة الري بشئون الرومان اهتم -٢٢  

  الجسور بناء  وأعادوا والمصارف  الترع وتطهير الري  شبكات أصلحوا حيث* 

؟  المعمارية المنشآت من العديد الرومان أقام -٢٣  

  بعضها كان التي والمعابد والمسارح، العامة، والحمامات النصر، وأقواس البوابات، شيدوا حيث* 

   المصري  الطراز على والبعض  والروماني اإلغريقي الطرازين على

؟  طبقيآ مجتمعآ الروماني  الحكم  أثناء المصري  المجتمع كان -٢٤  

   هي طبقات أربع إلى  المجتمع انقسم حيث* 

   العليا  الوظائف جميع وتولوا العليا الطبقة  وهي الرومان طبقة( أ

   الضرائب بعض دفع من كالعفو  االمتيازات بعض على وحصلوا اإلغريق طبقة( ب

   الرومان من تقربهم  نتيجة االمتيازات بعض على وحصلوا اليهود طبقة( ج

وقيامهم للرومان كراهيتهم أثار مما الرومان  من سيئة معاملة يعاملون وكانوا المصريين طبقة( د  

   الميالدي الثاني القرن في  والفالحين الرعاة ثورة مثل  ضدهم بثورات 
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   ؟ المصرية الصناعة تجاه  البطالمة عن الرومان  نظرة اختلفت -٢٥

  األفراد أيدي في تركوها بل  البطالمة فعل   كما الصناعة في االحتكار نظام الرومان يتبع  لم حيث* 

   األساسية  الصناعات بعض باستثناء

؟  إضطهاد ألعنف  دقلديانوس عهد في المسيحين تعرض -٢٦  

   والدينية السماوية الكتب وأحرقت الكنائس دمرت حيث* 

   الشهداء بعصر عهده  سمى حتى  الشهداء عدد كثر* 

؟  اإلسكندرية مدرسة دور ضعف عندما هامآ ثقافيآ دورآ  األديرة لعبت -٢٧  

المقدسة  الكتب  وتفسير والترجمة التأليف بها فإزدهر والمعرفة للعلوم مراكز  اعتبرت حيث*   

؟  لمصر  اإلسالمي  الفتح بعد المصريين   مع العاص بن عمرو  تسامح -٢٨  

 يكره ولم وأموالهم وكنائسهم أنفسهم على واالمان األمن المصريين العاص بن عمرو  أعطى حيث* 

   اإلسالم في الدخول   على منهم أحدآ

؟  المشاكل  وحل  مجتمعه أفراد مع التواصل  كيفية على المصري اإلنسان  تدريب على الدولة تعمل  -٢٩  

  من مميزة سلوكيات فعل  على تساعده التي األنشطة لممارسة أمامه  الفرص وتتيح به  تهتم حيث* 

  حلها  في والمشاركة المشكالت وتحديد اآلخرين مع والتعاون التواصل  كيفية على تدريبه خالل 

؟   المجتمع في اإلنسان عليها يحصل   التي الحقوق تتعدد -٣٠  

   ودينية وثقافية واقتصادية واجتماعية سياسية حقوق لديه حيث* 

   ؟ عصر كل  مع يتناسب الذي  بالشكل  العصور مر على القانون تطور -٣١

  مراحل  بأربع  نشأته منذ مر حيث* 

   البدائية العصور  في القوة مرحلة( أ

  القانون ذلك  في بما  ءشي كل  مصدر  الدين أصبح حيث الدينية  التقاليد مرحلة( ب

   المجتمع أفراد بين العالقات تنظم قواعد اإلنسان وضع حيث العرفية التقاليد مرحلة( ج

الناس  بين  لنشرها القانونية القواعد  تدوين وتم الكتابة اإلنسان اكتشف  حيث التدوين مرحلة( د  

 السؤال  السابع : ما العالقة بين  

؟   االستواء  ودائرة الحرارة درجة -١  

   وجنوباً  شماالً  عنه ابتعدنا كلما وتقل  االستواء دائرة  من اقتربنا كلما  الحرارة  درجة ترتفع* 
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؟  الجوي والضغط الحرارة درجات -٢  

  بينهما، عكسية  عالقة وهناك الجوي،  الضغط مناطق اختالف   إلى الحرارة  درجات  اختالف يؤدي* 

  مرتفع جوي  ضغط  ذات  الحرارة منخفضة والمناطق ،منخفض جوي  ضغط ذات الحرارة مرتفعة فالمناطق

   ؟ والرياح الجوي، الضغط -٣

  إلى المرتفع الضغط مناطق من  أفقية حركة الهواء تحرك إلى الجوي الضغط  مناطق  اختالف يؤدي* 

   األنواع  مختلفة رياح شكل  على ذلك ويظهر المنخفض  الضغط مناطق

؟  أوروبا غرب وإقليم الغربية  العكسية الرياح -٤  

   الغربية العكسية الرياح  نطاق في وقوعه بسبب أوروبا غرب إقليم  في العام طوال  األمطار تسقط* 

؟  والثلوج  الصنوبرية،  للغابات الورقي الغطاء شكل  -٥  

  فوقها تتراكم  ال حتى الشكل   مخروطي الورقي غطاؤها  الخضرة، دائمة أشجار  الصنوبرية  الغابات* 

   الثلوج

  ؟ والمطر الحرارة  ومستويات الطبيعي،  النبات -٦

   المطر كميات واختالف األرض سطح على الحرارة درجات تباين  حسب  الطبيعي  النبات  أنواع تتعدد* 

؟  الزراعية  والتربة البراكين، -٧  

البركان   من القريبة  األراضي تربة  خصوبة  زيادة إلى البراكين تؤدي*   

؟  الساحلية والمدن الزالزل  -٨  

  تدمر تسونامي  بإسم تعرف زلزالية بحرية موجات حدوث  هي الزالزل  حدوث عن الناتجة اآلثار من* 

  بأكملها الساحلية المدن

؟  والفيضانات الجليدية، االنهيارات -٩  

   الفيضانات حدوث  الجليدية لالنهيارات السلبية اآلثار من* 

؟  السواحل  وتآكل  األعاصير، -١٠  

 ونحر اليابس على وطغيانها البحر  أمواج  ارتفاع األعاصير حدوث عن الناتجة السلبية اآلثار من* 

  السواحل " تآكل "

  ؟ الحراري االحتباس وحدوث التصحر، أسباب -١١

   النباتي الغطاء  وإزالة األشجار  قطع هو  الحراري  االحتباس حدوث تسبب التي  التصحر أسباب من* 
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  ؟  البيئية األخطار وبعض الغابات، إزالة -١٢

  درجة وارتفاع الحراري االحتباس و  التصحر مثل  البيئية األخطار بعض إلى  الغابات إزالة يؤدي* 

   األرض حرارة

   ؟  القدماء  المصريين عند السكن وشكل  االجتماعية الطبقة -١٣

  مساكن  بينما  حجرتين، أو  واحدة حجرة من وتكونت  بالبساطة  تتميز الشعب عامة مساكن كانت* 

  بينما والنقوش، بالزخارف  محالة جدرانها الجميلة، الحدائق  بها تحيط اتساعآ  أكثر كانت األغنياء

واالتساع  بالفخامة تميز فرعون قصر  

؟  االستقرار وحياة القديم المصري المجتمع خصائص -١٤  

  تمييز دون  المجتمع أفراد بين القانون  أمام والمساواة  العدالة تطبيق  على القديم المصري حرص* 

  الود  يسودها مستقرة حياتهم كانت لهذا بينهم

؟  القديمة المصرية والكتابة الكهنة، -١٥  

  تكتب وكانت الدين رجال  بخط عرفت والتي الهيراطيقية  الكتابة هي الكتابة من نوع  الكهنة استخدم* 

  البردي ورق على

؟   القديم المصري واألدب اخناتون، -١٦  

 بها  يحيي وصلوات أناشيد وهي القديمة مصر في الديني  االدب على مثال  اخناتون أناشيد كانت* 

  الشمس  بقرص له رمز الذي أتون اإلله اخناتون

؟  القدماء المصريين عند  والخلود البعث وفكرة التحنيط، علم -١٧  

  البعث فكرة  في اعتقادهم بسبب  موتاهم جثث على الحفاظ أجل  من وذلك التحنيط  المصريين عرف* 

  والخلود

؟  والزراعة بالفلك،  القدماء  المصريين اهتمام -١٨  

   الزراعية الدورة  مع تتناسب  فصول ثالثة إلى السنة تقسيم  إلى وتوصلوا بالفلك  القدماء المصريين اهتم* 

   ؟ اآلن  إلى المصرية المعابد  وبقاء الدينية، المعتقدات -١٩

  القرابين وتقديم الشعائر إقامة بسبب اآلن  إلى باقية لتظل  األحجار  من  المعابد القدماء المصريين بنى* 

   اآلخر البعض  في المتوفي على الجنازة وطقوس الصلوات  وإقامة بعضها، في لإللهة

؟  باالسكندر المصريين وترحيب السياسي، مصر وضع -٢٠  

  الذي الفارسي االحتالل  من  ليحررهم جاء االسكندر بأن اعتقادهم  بسبب باالسكندر  المصريين رحب* 

   الضرائب عليهم وفرض المصرية الديانة حرية انتهك
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؟   اإلسكندرية مدينة وبناء اإلغريقية، الحضارة -٢١  

  في اإلغريقية الحضارة  لنشر مركزآ تكون أن  اإلسكندرية مدينة بناء  من يهدف  االكبر االسكندر كان* 

   العالم

؟   عهده في الثقافية مصر مكانة وقوة االول، بطلميوس -٢٢  

  بالكتب بتزويدها واهتم القديم، العالم عرفها عامة حكومية مكتبة أول  االول  بطلميوس أسس حيث* 

   والمعرفة واألدب والفنون العلوم أنواع جميع  في ،والهندية والفينيقية اليونانية مثل  المختلفة باللغات األصلية

؟   العلمية المبادئ وتقدم  البطلمي، العصر  في اإلسكندرية جامعة -٢٣  

  مثل  العلمية والمبادئ الحقائق من الكثير إلى البطلمي العصر في اإلسكندرية  جامعة علماء توصل * 

األرضية  الكرة محيط وتقدير الشمس حول  األرض دوران  

؟ مصر  في اإلدارة  ونظم الروماني، الحكم -٢٤  

   العليا ومصر الوسطى ومصر السفلى مصر هي  أقسام ثالثة  إلى مصر الرومان قسم* 

؟  العالم في الرهبنة وانتشار مصر، -٢٥  

   المسيحي  العالم أنحاء  في انتشرت ثم مصر في الرهبنة نشأت* 

؟  للمسيحيين الرومان واضطهاد قسطنطين، -٢٦  

 مع التسامح سياسة وأعلن المسيحيين  إضطهاد الحكم توليه عند قسطنطين اإلمبراطور أوقف* 

المسيحي  للدين  األساسية  المبادئ وأقر بالمسيحية واعترف المسيحين  

؟  القانون ومصادر النواب، مجلس -٢٧  

  النواب  مجلس  بواسطة  يتم والذي التشريع هو  أحكامه منها يستمد التي القانون مصادر من* 

؟    اإلنسان وشخصية الحقوق، -٢٨  

  فإن كاملة حقوقه على اإلنسان حصل  إذا ألن اإلنسان شخصية بناء في أساسي ركن الحقوق تشكل * 

    مناسب اجتماعي إطار في  كريمة حياة  في العيش على قادر سيكون أنه يعني ذلك

 السؤال  الثامن :  أكتب كلمة صواب أو  كلمة  خطأ أمام كل  عبارة مع  تصويب  الخطأ إن وجد

(   صواب)   بالماء  مقارنة اليابس حرارة انخفاض  نتيجة ليآل البر نسيم يحدث -١  

   المحلية الرياح(   خطأ)  مصر على تهب التي  الدائمة  الرياح أمثلة من  الخماسين رياح تعتبر -٢

   المطر  نادرة(   خطأ)   المطر غزيرة المناطق  من بأنها الكبرى الصحراء تتميز -٣
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(  صواب)   والجنوبية الشمالية  القطبتين  الدائرتين في  الجو   تدفئة على العكسية  الرياح تعمل  -٤  

(   صواب)   المناخ حالة تغير في تأثيرآ  العناصر أكثر الحرارة تعتبر -٥  

   غرب(  خطأ)  الجنوبية  أمريكا قارة شرق في الجبلي  المناخي  اإلقليم يوجد -٦

   صيفآ(   خطأ)  الموسمي المناخي اإلقليم في  العام طوال  األمطار تسقط -٧

(   صواب)   العرض لدوائر بالنسبة بالموقع  مناخية أقاليم  إلى العالم تقسيم  يرتبط -٨  

  الحشائش(  خطأ)  الشتاء فصل  في وتموت القصير الصيف  فصل  في المعتدلة الحشائش تنمو  -٩

"  التندرا" الباردة  

   المتوسط  البحر  غابات(  خطأ)  الصنوبرية الغابات أشجار أهم من الفلين يعد -١٠

(   صواب)   طبيعية حيوان حديقة السافانا تعتبر -١١  

   الضعيف بالزلزال   يشعر ال ( خطأ)  الزالزل  انواع كل  بحدوث اإلنسان يشعر -١٢

(   صواب)  مساحة المحيطات أكبر  في  العالم في البراكين معظم يتركز -١٣  

   فيها اإلنسان  يتدخل(  خطأ)  فيها اإلنسان تدخل  دون طبيعية عوامل  نتيجة البيئية األخطار تحدث -١٤

ريختر  مقياس(  خطأ)  فيجنر بمقياس الزالزل  شدة تقاس -١٥  

(   صواب)  المياه جريان سرعة  زادت الفيضان قوة زادت كلما -١٦  

(   صواب)   المياه أخطار من الجليدية االنهيارات -١٧  

(  صواب)  السيول  خطر لمواجهة الجافة األودية مناطق في السدود تقام -١٨  

(  صواب)   الغابات حرائق حدوث  من الحد  في علمية بطرق المخلفات تدوير  عملية تساهم -١٩  

البيئية  األخطار(  خطأ)  بها  لإلنسان دخل  ال التي الطبيعية األخطار  أحد الحراري االحتباس يعد -٢٠  

(   صواب)  التصحر حدوث التقليدية الري طرق  باستخدام  التربة ملوحة تسبب -٢١  

   التصحر  أسباب من(  خطأ)  الكوني الدفء  أسباب من الزراعية لألراضي المفرط االستغالل  -٢٢

  الطبقة(  خطأ)  القديمة مصر في األولى الطبقة يمثلون والرعاة  والحرفيون الزراعة عمال  كان -٢٣

   الرابعة

   الوجه إخفاء لعبة ( خطأ)  الكرات تقاذف مثل  األلعاب من كثير القديمة مصر في االطفال  مارس -٢٤

(  صواب)  الكتان من تصنع  الشعب  عامة مالبس كانت -٢٥  

(   صواب)  الغريق البحار قصة القصصي  االدب أمثلة من -٢٦  
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(   صواب)   أسفل  إلى أعلى من تكتب  الهيروغليفية الكتابة كانت -٢٧  

المديح أدب(   خطأ)  الشعب على بفضله ويشيد فرعون أعمال   يمجد أدب هو  التهذيبي االدب -٢٨  

(   صواب)  البحري بالدير حتشبسوت  الملكة  معبد الجنائزية المعابد أمثلة من -٢٩  

(  صواب)  اللبن الطوب من تبنى  القديمة مصر في المساكن كانت -٣٠  

   نفرتاري الملكة(  خطأ)  الجدران على الرسم براعة توضح التي  المقابر  من حتب اياح الملكة مقبرة -٣١

  تكون(  خطأ)  المصريين  من التقرب  اإلسكندرية  مدينة  االسكندر بناء من األساسي الهدف كان -٣٢

   لدولته عاصمة

(   صواب)  مصر في الفراعنة ملوك ألقاب  بعض على االكبر االسكندر حصل  -٣٣  

   اإلسكندرية(   خطأ)  البطالمة عصر في حضاري  إشعاع مركز  منف  مدينة كانت -٣٤

   المعدنية العمالت(  خطأ)  التجارية المعامالت في المقايضة البطالمة استخدم -٣٥

(   صواب)   الهيلينستية  الحضارة بإسم الحضارة عرفت -٣٦  

(   صواب)  أسرة ثالثين  إلى القديمة مصر تاريخ مانيتون قسم -٣٧  

   الغربية  السواحل (   خطأ)   اليونان  لبالد  الشرقية السواحل  على البحرية أكتيوم معركة وقعت -٣٨

(  صواب)  الرومان  بعصر  المصرية العمارة في الروماني والفن المصري الفن تنوع ظهر -٣٨  

(   صواب)  المختلفة  والثقافة العلم فنون نشر مجال في روما بعد الثاني المركز  اإلسكندرية احتلت -٣٩  

   مرقس  القديس(   خطأ)  باخوم  القديس يد على مصر المسيحية دخلت -٤٠

   الفردية الرهبنة(  خطأ)   الجماعية الرهبنة مارسوا  الذين أوائل  من أنطونيوس  األنبا يعد -٤١

   دقلديانوس(   خطأ)  الشهداء  بعصر نيرون اإلمبراطور عصر سمي -٤٢

  التمسك(  خطأ)  مجتمعه وتقاليد عادات تغيير على يعمل  الذي  الشخص هو  الصالح المواطن -٤٣

   مجتمعه وتقاليد بعادات

(  صواب)   اآلخرين مع متعاونآ يكون  أن الصالح المواطن إعداد دعائم من -٤٤  

(  صواب)  التعليم  في الحق  االجتماعية الحقوق أمثلة من -٤٥  

   ملزمة(  خطأ)  المجتمع  أفراد لكل  ملزمة غير القانونية القواعد -٤٦

 قواعد اسم المجتمع في العليا المثل  عن تعبر التي والسلوكيات القواعد مجموعة على يطلق -٤٧

االخالق   قواعد(  خطأ)   الدين  
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   الخريطة:  التاسع السؤال 

 )توزيع األمطار(  ١خريطة 

  غزيرة المطرللمناطق  ٣،  ٢،  ١* تشير األرقام 

  متوسطة المطرللمناطق  ٧،  ٦،  ٥،  ٤* تشير األرقام 

 نادرة المطر للمناطق  ١٠،  ٩،  ٨* تشير األرقام 

 

 )اتجاهات الرياح(  ٢خريطة 

 رقم ) ١ ( يشير إلى الرياح التجارية                   رقم ) ٢ ( يشير إلى الرياح  الموسمية

 رقم ) ٣ ( يشير إلى الرياح القطبية                    رقم ) ٤ ( يشير إلى الرياح  العكسية  

 رقم ) ٥ ( يشير إلى الرياح القطبية  
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 خريطة ٣  )األقاليم الحارة والمعتدلة الدفيئة( 

  اإلقليم مناطق على  // الرمز يدل * 

 االستوائي  وشبه االستوائي

  اإلقليم مناطق على   πالرمز يدل * 

   المداري

  اإلقليم مناطق على  © الرمز يدل * 

   الموسمي

  اإلقليم  مناطق على  ∆ الرمز يدل * 

    الحار الصحراوي

  إقليم مناطق على  ✓  الرمز يدل  *

 المتوسط   البحر

 " الصيني" الدافئ المعتدل   اإلقليم مناطق على ��  الرمز يدل * 

 المعتدلة  الصحاري  إقليم  مناطق على ¥ الرمز يدل * 

 

 والباردة( الباردة، المعتدلة األقاليم) ٤ خريطة

  إقليم  مناطق على #  الرمز يدل * 

  أوروبا غرب

  اإلقليم مناطق على & الرمز يدل * 

   القارات  شرق البارد المعتدل 

  مناطق على ×× الرمز يدل * 

 البارد  القاري اإلقليم

  اإلقليم  مناطق على $  الرمز يدل * 

 " التندرا"  البارد

  اإلقليم مناطق على ® الرمز يدل * 

   الجبلي
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 خريطة ٥ )الغابات والحشائش( 

 

 تشير عالمة  × إلى الغابات االستوائية                      

 تشير عالمة ««  إلى غابات البحر المتوسط  

 تشير عالمة ¥¥  إلى الغابات النفضية                      

 تشير عالمة  ®® إلى الغابات  الصنوبرية  

 تشير عالمة  ≈  ≈ إلى الحشائش الحارة "السافانا"     

 تشير عالمة ∞∞ إلى الحشائش  المعتدلة "االستبس" 

 تشير عالمة  ✓✓  إلى الحشائش الباردة " التندرا" 
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 خريطة ٦ )الزالزل والبراكين( 

 

 تشير عالمة  ×× إلى  األماكن المحتملة لوقوع الزالزل   

 تشير عالمة  ®® إلى أماكن وقوع البراكين 

 يشير رقم ) ١ ( إلى منطقة تكثر بها الزالزل والبراكين  في افريقيا   االخدود األفريقي العظيم  

 يشير رقم ) ٢ ( إلى منطقة زالزل وبراكين غرب قارة أمريكا الشمالية 

 يشير رقم ) ٣ ( إلى دائرة عرض رئيسية     دائرة االستواء 

 يشير رقم ) ٤ ( إلى منطقة وقوع براكين في جنوب قارة  أوروبا 

 يشير رقم ) ٥ ( إلى محيط  يحتوي أكثر من ٧٥٪ من براكين العالم النشطة    المحيط الهادي 
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 أمام العاارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العاارة الصحيحة  وعالمة )        األول  : ضع عالمة )      السؤال 
 ( x)     (درجة الحرارة تنخفض)  مشاال وجنوبا  ترتفع درجة احلرارة كلما ابتعدنا عن دائرة االستواء .1

 ( x)      عكسية (عالقة )     احلرارة عالقة طرديةدرجة العالقة بني الضغط اجلوي و .2

 ( x)      الطقس(حاله )    ما نسمعه يوميا يف النشرة اجلوية هو حالة املناخ .3

 ( )             تنخفض احلرارة فوق قمم اجلبال .4

 ( x)     (فى الشتاء )االدفء    بالربودة شتاءاملائية تتميز املناطق القريبة من املسطحات  .5

 ( x)      ( اليومية)       الرياح احملليةنسيم الرب والبحر من  .6

 ( x)      ) الشمس (     تعد الكواكب مصدر الضوء واحلرارة لألرض .7

 ( x)      ) دوائر العرض (    يؤثر املوقع بالنسبة خلطوط الطول فى درجات احلرارة .8

 ( )       (  مشاال وجنوبا  وتصل إىل دائرة االستواء 30الرياح التجارية تهب من دائرة عرض )  .9

 ( )        الرياح القطبية  تهب من القطبني  وتصل إىل الدائرتني القطبيتني مشاال وجنوبا .10

 ( x)      ( ضغط منخفض)    يتكون ضغط مرتفع على اليابس نهارا أثناء حدوث نسيم البحر .11

  

 اكمل الجمل اآلتية : السؤال الثاني :
 تصاعديةيطلق على األمطار الغزيرة اليت تسقط على املناطق االستوائية أمطار  .1

 من الرياح احمللية اليت تهب على السودان الهاوبرياح  .2

 درجة الحرارةنتيجة اختالف  ألخرخيتلف الضغط من مكان  .3

 النهاربينما حيدث نسيم البحر خالل فرتة  الليلحيدث نسيم الرب خالل فرتة  .4

 أفقية بصورة رياحنتيجة اختالف الضغط يتحرك اهلواء على شكل  .5

 

 السؤال الثالث : ام تفسر :
 ) انتشار الجفاف والتصحر في الوقت الحاضر(    حدوث اعض التغيرات المناخية الحارة .1

  استخدامها وإساءةاستخدام التكنولوجيا الضارة بالبيئة  يف  اإلنسانفراط إبسبب 

 ) يغطى الثلوج قمم الجاال العالية االمناطق الحارة (  وجود ثلوج اعلى قمة جال كينيا .2

 مئوية تقل درجة احلرارة درجة واحدة البحرمرت عن سطح  150كلما ارتفاعنا  ألنه *              بسبب ارتفاع جبل كينيا 

 المناخ من اهم عناصر الايئةيعتار  .3

 الف أشكال احلياة على سطح األرض الن اختالف املناخ يؤدى إىل اخت 

  متكاملة ومتوازنةواحليوان والنبات يف عالقة  اإلنسانيعيش بها صاحل بيئي  األرض نظامتصبح 

 تعد الحرارة اهم عناصر المناخ .4

 (الرياح - األمطار  – اجلوي) الضغط  ألنها تؤثر يف باقي عناصر املناخ األخرى 

   

 )  المناخ والناات الطايعي (  الوحدة األولى 
 الدرس األول )  عناصر المناخ (
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 ) ارتفاع درجة الحرارة عند دائرة االستواء (  ارتفاع درجة الحرارة كلما اقترانا من دائرة االستواء .5

 األشعة العمودية اشد حرارة من املائلة ألن*   الن أشعة الشمس تكون عمودية عند دائرة االستواء 

 االستواءانخفاض درجة الحرارة كلما ااتعدنا من دائرة  .6

  األشعة املائلة اقل حرارة من العمودية ألن*     الن أشعة الشمس تكون مائلة 

 تغير الرياح الموسمية اتجاها صيفًا وشتاء .7

 بسبب اختالف درجات احلرارة وبالتالي اختالف الضغط اجلوى بني اليابس واملاء صيفا وشتاء 

 القطايتينانخفاض درجات الحرارة معظم ايام السنة عند الدائرتين  .8

 الن أشعة الشمس تكون مائلة عند القطبني طوال العام 

 اهذا االسم الرياح الموسمية تسميه .9

  تغري اجتاهها مومسيا بني الصيف والشتاء ألن الرياح    

 نهارا والاحر ليال ونسيم  حدوث نسيم الار .10

 بسبب اختالف احلرارة على اليابس واملاء املتجاورين أثناء الليل والنهار 

   حيل حملة هواء بارد يأتي من البحر*   إىل اعلى  ريتفع فيف النهار ترتفع درجة حرارة اهلواء  على اليابس 

  حيل حملة هواء بارد يأتي من اليابس*    فريتفع إىل اعلىيف الليل اهلواء فوق املاء ادفأ من هواء اليابس 

 في المناطق االستوائية التصاعدية األمطارسقوط  .11

  بخار املاء إىل طبقات اجلو العلياب اهلواء الساخن احململ  صعود بسبب 

 أمطار غزيرة * يسقط على شكل       يتكاثف و  يربد اهلواء 

 التضاريسية األمطارسقوط  .12

  يصعد اهلواء احململ ببخار املاء إىل اعلى    بسبب اصطدام  الرياح احململ ببخار املاء باجلبال* 

  ( يتكاثف خبار املاء ويربد) يؤدى إىل سقوط املطر 

 االعصارية األمطارسقوط  .13

 يصعد اهلواء الساخن إىل اعلى   بسبب تقابل هواء ساخن حممل ببخار املاء مع هواء بارد * 

 يصاحب املطر رعد وبرق     يربد اهلواء ويتكاثف ويسقط املطر * 

 سقوط األمطار .14

   تسخني املياه  (   –حتدث نتيجة  )  حركة الرياح على سطح األرض   

  يتكاثف خبار املاء  ) تؤدى إىل سقوط األمطار ( *  إىل اعلى   ج عن تسخني املاءتالنا حتمل الرياح خبار املاء 

 األرضعلى سطح  األمطارتختلف كمية  .15

     أنواع املطر (   –اجتاه الرياح        -بسبب اختالف ) أنواع الرياح 

 جنوب شرق أسياسقوط األمطار الصيفية على  .16

 بسبب هبوب الرياح املومسية الصيفية املمطرة القادمة من احمليط اهلادي 

 فى الشتاء  ءفى الصيف والدفي المناطق القرياة من المسطحات المائية تتميز ااعتدال درجة الحرارة .17

 الن املياه تعمل على تلطيف درجة حرارة املناطق القريبة منها 
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 المناطق الغزيرة المطرالمنطقة االستوائية من  .18

  يصعد خبار املاء إىل اعلى      تعمل على تسخني املياه   بسبب ارتفاع درجة احلرارة طول العام * 

  تسقط األمطار التصاعدية عليها طول العامفيربد اهلواء ويتكاثف 

 عن الصحارى ()تقل درجة الحرارة في الغااات   تقل درجة الحرارة في مناطق الغااات والمناطق المزروعة .19

 فتقل درجة حرارة الشمس  الن كثافة الغطاء النباتي مينع وصول أشعة الشمس إىل األرض مباشرة * 

 ) اساب العوامل التالية  ( رغم ان مصدرها واحد األرضاختالف درجات الحرارة على سطح  .20

 الغطاء النباتى  * التضاريس   املكان بالنسبة لدوائر العرض موقع اختالف * 

 النهاروقصر * طول     القرب والبعد عن املسطحات املائية 

 ) حينما يطول النهار يرتفع الحرارة (  ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف .21

  تتلقى كمية كبرية من اإلشعاع الشمسي ألن األرض *      بسبب طول النهار 

 الحرارة () حينما يقصر النهار تنخفض   انخفاض  درجة الحرارة في فصل الشتاء .22

  ألن األرض تتلقى كمية قليلة من اإلشعاع الشمسي*       بسبب قصر النهار 

 على سطح األرض على شكل رياحأفقيا   يتحرك الهواء  .23

  حيث يتحرك الرياح من مناطق الضغط املرتفع اىل مناطق الضغط املنخفض*  اختالف الضغط اجلويبسبب 

 على الجهات التي تهب عليهاتلطف الرياح التجارية من درجات الحرارة  .24

  حرارة اعلىألنها تهب من مناطق اقل حرارة إىل مناطق 

 الرياح العكسية تعمل على تدفئة الجهات التي تهب عليها  .25

 ألنها تهب من مناطق اكثر دفئا إىل مناطق اقل حرارة 

 الرياح الموسمية الشتوية تكون جافة  .26

 ألنها تهب من اليابس إىل املاء 

 الموسمية الصيفية تكون ممطرةالرياح  .27

 ألنها تهب من املاء إىل اليابس 

 الرياح القطاية تؤدى إلى ارودة الجهات التي تهب عليها .28
 ) ألنها تأتى من منطقة القطبني ) مناطق جليدية باردة 

 هاوب أنواع مختلفة من الرياح على سطح االرض .29

 بسبب اختالف مناطق الضغط على سطح األرض   

 أدى إىل حترك اهلواء بصورة أفقية  من مناطق الضغط املرتفع إىل مناطق الضغط املنخفض على شكل رياح 

 في الجهات القرياة من المسطحات المائية صيفا ودفئها شتاءاعتدال درجة الحرارة  .30
  املناطق القريبة منها صيفا وشتاءحرارة  درجةالن املياه تعمل على تلطيف 

 على صحة العاارات التالية  دللالسؤال الرااع : 
 الجوي على سطح األرض يؤدى اختالف درجات إلى اختالف مناطق الضغط  .1

 تكون ذات ضغط جوى منخفض التى تكون  فيها درجة احلرارة مرتفعة املناطق 

 املناطق التى تكون  فيها درجة احلرارة منخفضة تكون ذات ضغط جوى مرتفع 
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 الحرارة والضغط الجويتوجد عالقة عكسية اين درجة  .1
   الن كلما اخنفضت درجة احلرارة يرتفع الضغط اجلوي   

 كلما ارتفعت درجة احلرارة ينخفض الضغط اجلوي 

 اختالف مناطق توزيع المطر على سطح الكرة االرضية .2

  غزيرة المطراملناطق الواقعة حول دائرة االستواء تكون      

 نادرة المطرناطق الصحراء الكربى يف مشال أفريقيا تكون م      

  متوسطة المطراملناطق الواقعة على الساحل الشمالي للبحر املتوسط يف أوروبا   

 
 صوب الخطأ الموجود في العاارات التاليةالسؤال الخامس  : 

 أشعة الشمس المائلة تساب ارتفاع الحرارة اشكل كاير .1

 أشعة الشمس العمودية تسبب ارتفاع احلرارة بشكل كبري 

  المنخفض إلى مناطق الضغط المرتفع  تتحرك الرياح من مناطق الضغط .2

 تتحرك الرياح من مناطق الضغط املرتفع إىل مناطق الضغط املنخفض  

 من أنواع الرياح الدائمة رياح الخماسين ورياح الهاوب .3

 من أنواع الرياح احمللية رياح اخلماسني ورياح اهلبوب 

 

 ما العالقة اين  السادس : السؤال 
 الضغط الجوي والرياح .1

 أفقيةفى صورة  تتحرك الرياح  من مناطق الضغط املرتفع إىل مناطق الضغط املنخفض  

 المناخ والنظام الايئي الذى يعيش اه االنسان .2

  احلياهتنوع املناخ يؤدى اىل اختالف اشكال 

  والنباتأدى ذلك اىل وجود نظام بيئى صاحل يعيش به االنسان واحليوان 

 الغطاء النااتي ودرجة الحرارة .3
 الن النبات مينع وصول أشعة الشمس مباشرة إىل األرض تقل  فيها درجة احلرارة   ةالغابات واملناطق املزروع * 

  األراضي املكشوفة ) بال غطاء نباتى  ( ترتفع فيها  درجة احلرارة 

 ودرجات الحرارة التضاريس .4
 مرت عن سطح البحر تقل درجة احلرارة درجة مئوية 150* كلما ارتفعنا   تقل درجة احلرارة فوق املرتفعات 

 طول النهار ودرجة الحرارة .5

 طول فرتة النهار يؤدى اىل تلقى االرض كميات كبرية من اشعة الشمس 

 يؤدى اىل ارتفاع درجة احلرارة 

 درجات الحرارة ومناطق الضغط الجوي .6

 يكلما اخنفضت درجة احلرارة يرتفع الضغط اجلو 

 كلما ارتفعت درجة احلرارة ينخفض الضغط اجلوي 
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 اليه العاارات التالية : ر: اكتب ما تشي  السااعالسؤال 
 (الطقس)  ( األمطار –الرياح  –الضغط  –احلرارة ) وصف حالة اجلو يف فرتة زمنية قصرية يوم أو عدة أيام من حيث  .1

  (المناخ)   ( األمطار –الرياح  –الضغط  –احلرارة  ) من حيث متوسط حالة اجلو يف فرتة زمنية طويلة .2

 ) الرياح (  اهلواء املتحرك عل سطح األرض أفقيا من مناطق الضغط املرتفع إىل مناطق الضغط املنخفض .3

 ( الرياح الموسمية)     رياح تغري اجتاها مومسيا بني ) الصيف والشتاء ( مثل منطقة  ) جنوب شرق أسيا (  وتسبب ) األمطار الغزيرة  ( .4

 ) الرياح الدائمة(  من مناطق الضغط املرتفع إىل مناطق الضغط املنخفضبانتظام  طوال العام  رياح تهب  .5

 ) الرياح المحلية ( رياح  ) تهب يف مناطق حمددة ( ذات تأثري حملى فقط مثل رياح اخلماسني فى مصر واهلبوب فى السودان .6

 ) رياح الخماسين (     حمملة بالرمال واألتربة تهب هلى مصر فى فصل الربيع رياح  حملية .7

 ) نسيم الار والاحر (  رياح تهب نتيجة اختالف درجة حرارة اليابس واملاء املتجاورتني أثناء النهار والليل   .8

 ( ) المطر االعصارى       أمطار تتساقط نتيجة التقاء هواء بارد مع هواء ساخن .9

 ( التضاريس) المطر     تتساقط نتيجة اصطدام الرياح احململة ببخار املاء باجلبالأمطار  .10

 ) المطر التصاعدى (  ف ويسقط مطر غزيرثأمطار تتساقط نتيجة صعود خبار املاء لطبقات اجلو العليا فيربد ويتكا .11

 

  : ما النتائج المترتاة على :  الثامنالسؤال 
 استخدام التكنولوجيا الضارة االايئة فيالتوسع  .1

  مثلإىل حدوث تغريات مناخية  أدى 

   األعاصري حدوث *   انتشار اجلفاف والتصحر  *   ارتفاع درجات احلرارة 

 األرضاختالف درجة الحرارة على سطح  .2

 النبات الطبيعى واحليوان ( أدى إىل تنوع احلياه على سطح األرض ( 

  الضغط اجلوى على سطح األرضأدى إىل اختالف مناطق 

 فصل الشتاء فيقصر النهار  .3

 تلقى األرض كميات قليلة من أشعة الشمس  *نتيجة     اخنفاض درجات احلرارة إىل أدى 

 طول النهار في فصل الصيف .4

  نتيجة  تلقى األرض كميات كبرية من أشعة الشمس    إىل ارتفاع درجات احلرارة أدى* 

 ) وجود مناطق الضغط المرتفع والضغط المنخفض (  األرضعلى سطح  اختالف مناطق الضغط .5

  على شكل رياح من مناطق الضغط املرتفع إىل مناطق الضغط املنخفض اهلواء بصورة أفقية حترك أدى إىل 

 الليل والنهار أثناء يناختالف الحرارة على اليااس والماء المتجاور .6

 أدى إىل حدوث نسيم الرب ونسيم البحر 

 الرياح الموسمية الصيفية فى منطقة جنوب شرق اسيا هاوب .7

 يؤدى ذلك اىل سقوط االمطار الغزيرة الصيفية 

 مصر فيهاوب رياح الخماسين  .8

 ألنها رياح حمملة بالرمال واألتربة   إىل األضرار بصحة اإلنسان والنبات أدى * 
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 المطر وأنواعاختالف الرياح واتجاهاتها  .9

  اختالف فصول سقوط االمطار    األمطاراختالف كمية أدى ذلك إىل * 

 الصيف والشتاء أثناءير الرياح اتجاها يتغ .10

 أدى ذلك إىل هبوب الرياح املومسية الصيفية  املمطرة  والشتوية اجلافة 

 فى المناطق االستوائية علىالهواء المحمل ااخار الماء إلى ا صعود .11

  حدوث األمطار التصاعديةأدى إىل 

 المحملة ااخار الماء االجاال والهضاباصطدام الرياح  .12

   يتكاثف خبار املاء ويربد ) يؤدى إىل سقوط املطر (  يصعد اهلواء احململ ببخار املاء إىل اعلى* 

  حدوث األمطار التضاريسيةإىل  يؤدى 

 هوائية ااردة مع كتلة هوائية ساخنة محملة ااخار الماء كتلة تقاال .13

  يربد اهلواء ويتكاثف ويسقط املطر    يصعد اهلواء الساخن إىل اعلى* 

  حدوث األمطار االعصارية أدى إىل *    يصاحب املطر رعد وبرق 

 
 

 : اختر اإلجااة الصحيحة مما اين القوسين :  التاسعالسؤال 
 (  الفترة الزمنية -  درجة احلرارة   –  موقع املكان  –   كمية األمطار)          .........   يفالفرق بني الطقس واملناخ يتمثل  .1

 ( كل ما ساق   -القطبية    -   الغربية العكسية -) التجارية       ............  الرياح الرياح الدائمة أنواع من .2

 (  لعكسيةا   –   القطبية  –   التجارية)       مشاال وجنوبا متجهه إىل الدائرتني القطبيتني 30تهب الرياح ........ من دائرة عرض  .3

 القطبية  ( -الصحراوية    - الباردة   -  الساحلية)               يوجد تأثري نسيم الرب والبحر على املناطق  .......... .4

 ( رياح قطبية – رعد وارق          -    رمال وأتربة       -    ثلوج)               ............ يصاحب سقوط األمطار اإلعصارية  .5

 ( املنطقة املدارية           -    الصحراء الكارى      –     ساحل البحر املتوسط)                          ........ من املناطق نادرة األمطار  .6

 ( المنطقة االستوائية           -الصحراء الكربى          –........              ) ساحل البحر املتوسط        من املناطق الغزيرة املطر .7

 ............ختتلف كمية اإلشعاع الشمسي اليت يتلقاها كوكب األرض حسب . .8

 مظاهر السطح (    -    فصول السنة   -  الغطاء النباتي    -   ) املوقع اجلغرايف        

 ..............تقل درجة احلرارة يف مصر مقارنة بدولة كينيا بسبب . .9

 تعرضها للرياح القطبية (  -عامل االرتفاع    - اجلغرايفموقعها  - الفلكي موقعها)        

 التضاريس ( -الغطاء النباتي      -   التكاثف   -) الرياح    ..............بكافة أنواعها بـ. يرتبط سقوط األمطار .10

 جنوب أوروبا (  -   غرب آسيا   -وسط أفريقيا  -    ) غرب أوروبا    ........ يف العامل ومن أمثلتها تنتشر املناطق نادرة املطر .11

 (لعكسيةا -  التجارية    -القطبية   -  ) املومسية     .....تتعرض مصر لسقوط أمطار يف فصل الشتاء نتيجة هبوب الرياح . .12

 أمريكا الشمالية (  -   أوروبا    - أسرتاليا   -    آسيا)        ................. يسقط املطر التصاعدي يف قارة  .13

 ( آسياو أوروبا - وأفريقيا آسيا - الشمالية وأمريكا أوروبا - وأفريقيا أسرتاليا)  ...........  قارتي يف املطر أنواع كل يسقط .14
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 المناطق التي تهب عليها ( –الرياح الدائمة والرياح الموسمية من حيث ) المفهوم :    *   قارن اينالسؤال الحادى عشر   :  
 الرياح الموسمية الرياح الدائمة المقارنة أوجه

هي الرياح اليت تهب من مناطق الضغط املرتفع     المفهوم

 إىل مناطق الضغط املنخفض

 تهب الرياح طوال العام بانتظام 

 ) هي رياح تغري اجتاها مومسيا بني ) الصيف والشتاء 

 (  تسبب  الرياح    مثل منطقة ) جنوب شرق أسيا 

 ) األمطار الغزيرة  (

 
 المناطق

التى تهب 
 عليها

  الرياح القطاية 

     تهب من القطب الشمالي و القطب اجلنوبي

 بيةواجلنوتصل إىل الدائرة القطبية الشمالية 

 رياح موسمية صيفية 

 ) رياح ممطرة  ألنها   ) تأنى من املاء إىل اليابس 

  العكسيةالرياح 

  ( مشاال وجنوبا   30تهب من دائرة عرض  ) 

 تصل إىل الدائرة القطبية الشمالية واجلنوبية 

 رياح موسمية شتوية 

 ) رياح جافة  ألنها   ) تأتى من اليابس إىل املاء 

 الرياح التجارية 

  ( مشاال وجنوبا   30تهب من دائرة عرض  ) 

 تصل إىل دائرة االستواء 

 

 
   اثرها على المناطق التي تهب عليها ( -الرياح التجارية والرياح العكسية من حيث ) مناطق الهاوب 

 الرياح العكسية الرياح التجارية المقارنة أوجه
 (  مشاال وجنوبا   30تهب من دائرة عرض )   المناطق

 تصل إىل دائرة االستواء 

  ( مشاال وجنوبا   30تهب من دائرة عرض  ) 

 الدائرة القطبية الشمالية واجلنوبية تصل إىل 

 تقوم بتدفئة اجلهات التى تهب عليها  تعمل على تلطيف درجة احلرارة للجهات التى تهب عليها  التأثير

 
  األسااب ( –نسيم الار والاحر من حيث ) وقت الحدوث 

 نسيم الاحر نسيم الار اوجه المقارنة
 يف النهار    يف الليل    قت الحدوثو

 اهلواء فوق املاء ادفأ من هواء اليابس   األسااب

 إىل اعلى ( اهلواء خيف وزن اهلواء ) يرتفع 

 حيل حملة هواء بارد يأتي من اليابس 

 درجة احلرارة تسخن اهلواء على اليابس 

   ) خيف وزنه ) يرتفع اهلواء إىل اعلى 

 حيل حملة هواء بارد يأتي من البحر 

 
  المناطق التي تسقط عليها ( –األمطار التصاعدية واألمطار التضاريسية من حيث ) المفهوم 

 األمطار التضاريسية األمطار التصاعدية المقارنة أوجه
 صعود  هواء حممل ببخار املاء إىل طبقات اجلو العليا   المفهوم

 يربد اهلواء يف طبقات اجلو العليا ويسقط املطر 

  اصطدام اهلواء احململة ببخار املاء باجلبال 

  يصعد اهلواء احململ ببخار املاء إىل اعلى  ثم سقوط املطر 

 يسقط على سفوح اجلبال  يسقط يف املناطق االستوائية  المناطق
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 الحظ الشكل التالي واكتب ما تدل عليه األرقام. 1  السؤال الثاني عشر  :

 صفردرجتها  منخفضضغط ذات    االستواءدائرة عرض  .1

 90درجتها  مرتفعضغط ذات  الشمالىمنطقة القطب  .2

 90 درجتها مرتفعضغط ذات  الجنواىمنطقة القطب  .3

 66.5درجتها  منخفضضغط  ذات الشماليةالدائرة القطبية   .4

  66.5درجتها  منخفضضغط ذات  الجنوايةالدائرة القطبية  .5

 30درجتها  مرتفعضغط ذات  السرطانفيما وراء مدار  .6

 30درجتها  مرتفعضغط ذات  الجدىفيما وراء مدار  .7

 
 

 الحظ الشكل التالي واكتب ما تدل عليه األرقام .2
 قطاية شمالية شرقيةرياح  .1

 عكسية جنواية غرايةرياح  .2

 تجارية شمالية شرقيةرياح  .3

 جنواية شرقيةقطاية رياح   .4

 عكسية شمالية غرايةرياح  .5

 تجارية جنواية شرقيةرياح  .6

 
 ماذا يحدث اذا  الثالث عشر السؤال 

 وصلت الرياح القطاية إلى مصر .1
  أدى إىل اختالف باقي عناصر املناخ *   مصر  يفأدى إىل اخنفاض درجة احلرارة 

 استخدام التكنولوجيا الضارة االايئة إساءةفى  اإلنساناستمر  .2
 حدوث األعاصري -انتشار اجلفاف والتصحر   –تغريات مناخية مثل ارتفاع درجة احلرارة  حدوث 

 شماال وجنواا  10كانت مصر تقع اين دائرتى عرض  .3

 أصبحت مصر تقع يف املنطقة االستوائية 

 ارتفاع احلرارة طوال العام وسقوط املطر طول العام 

 تختلف الحرارة على اليااس والماء اثناء الليل والنهارلم  .4

 مل حتدث نسيم الرب والبحر 

 كانت الرياح الموسمية الصيفية تهب من اليااس  .5

 كانت تصبح رياح جافة ال تسقط املطر 

 األرضتشااه المناخ على سطح  .6
    احملاصيل الزراعية والنبات الطبيعي واحليوان * عدم  تنوع عدم تنوع أشكال احلياه على سطح األرض 
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 السؤال الرااع عشر  : اجب عن األسئلة التالية
 جوى منخفض . فسر ذلك  تتميز اضغط  أنهاالمناطق الجالية المرتفعة االمنطقة االستوائية تنخفض اها درجات الحرارة كما  .1

  مرت عن سطح البحر تقل درجة احلرارة درجة مئوية  150الن كلما ارتفعنا 

 لذلك جند املناطق املرتفعة باملنطقة االستوائية منخفضة احلرارة 

 يسودها الضغط املنخفض أنها املنطقة االستوائية شديدة احلرارة فنجد 

 حدد االسم الغير مناسب في كل مجموعة .2
   الرياح العكسية –الرياح القطبية  – سينارياح الخم -الرياح التجارية 

   االمطار - الناات الطايعي –الضغط اجلوي  -احلرارة 

 طوال العام االمنطقة االستوائية  ( األمطارأيد صحة العاارة التالية ) سقوط  .3

 بسبب  صعود اهلواء الساخن احململ  ببخار املاء إىل طبقات اجلو العليا 

   يسقط على شكل  أمطار غزيرة ) تصاعدية (      يربد اهلواء و يتكاثف * 
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 أمام العاارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العاارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      

 ( )         التصاعديمن النوع االستوائي  وشبه  االستوائي اإلقليم أمطار .1

 ( x)      )المطر في الصيف(                                                                                     طوال العام  أمطارهالسافانا  إقليم .2

 ( x)        (الشمالية فقط)               البحر املتوسط إقليمتعد سواحل مصر الشمالية والشرقية جزءا من  .3

 ( x)     )المعتدلة الااردة(    مشاال وجنوبا 60 – 45عرض  دائرتياملناخية املعتدلة الدفيئة بني  األقاليممتتد  .4

 ( )         املدى احلرارى اليومي  والسنوي كبري  يف اإلقليم الصحراوي احلار .5

 ( )          مشاال وجنوبا 18 – 10( بني  املدارى ) السافانا اإلقليمميتد  .6

 ( )         مشاال وجنوبا 90:  60بني دائرتي عرض ( التندرا البارد  )ميتد إقليم  .7

 ( x)     )االستوائى وشاه االستوائى( جنوب 10مشال إىل  10ميتد اإلقليم املومسى  من دائرتى عرض  .8

 ( )        مشاال وجنوبا     45 – 30الدفيئة بني دائرتي عرض املعتدلة  متتد األقاليم املناخية .9

 ( )        يف قارة افريقيايظهر اإلقليم املناخي الصحراوي احلار يف النصف الشمالي واجلنوب  .10

 ( )       يتشابه اإلقليم املناخي الصيين مع إقليم مناخ البحر املتوسط اخلصائص املناخية شتاء .11

 ( )        وقوع قارة آسيا شرقا  ختلو قارة أوروبا من اإلقليم املناخي الصيين بسبب .12

 ( x)      ( الصحراوي الحار )    تنتمي معظم مساحة بلدك احلبيب مصر إىل إقليم املناخ البحر املتوسط .13

 ( )         ينتشر اإلقليم املناخي املداري يف قارتي  أفريقيا وأمريكا اجلنوبية .14
 

 السؤال الثاني : اكمل الجمل اآلتية :
 كمية المطرو   درجة الحرارةاألسس اليت تصنف عليها األقاليم املناخية إىل تشابه  تعتمد .1

  نادرةأمطاره بأن  الصحراوي اإلقليميتميز  .2

 الباردة والقطبية األقاليمميثالن  التندرا وإقليم الجالي اإلقليم .3

 املعتدلة الدفيئة باألقاليمالقارات  داخل املعتدلةمناخ الصحارى  إقليمميتد  .4

 

 السؤال الثالث : ام تفسر :
 قيام العلماء اتقسيم سطح األرض إلى أقاليم مناخية .1

 لتسهيل دراسة املناخ على سطح األرض 

 الموسمي اإلقليم فيالصيفية  األمطارسقوط  .2

  املائية* تهب من املسطحات      بسبب هبوب الرياح املومسية الصيفية املمطرة 

 الصحراوي اإلقليم فيالحرارة صيفا  فياالرتفاع الشديد  .3

   يقع ضمن األقاليم احلارة  مشال وجنوب دائرة االستواء  30إىل  18لوقوعه بني دائرتى عرض * 

 

 

 الدرس الثاني ) األقاليم المناخية (
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 تنوع خصائص المناخ اين األقاليم المناخية الدفيئة رغم وقوعها في نفس دوائر العرض .4

  اجلغرافى شرق او غرب او داخل القاراتبسبب اختالف موقعها 

 درجات الحرارة االمناطق الصحراوية فيالتفاوت الكاير  .5

 الن املدى احلرارى اليومى والسنوى كبري 

 وشاه االستوائى االستوائيطول العام ااإلقليم  ارتفاع الحرارة .6

  سقوط اشعة الشمس عمودية على الدائرة االستوائية طوال العامبسبب 

 أورواامناخ غرب  إقليمطوال العام على  األمطارسقوط  .7

  وقوعه فى نطاق الرياح العكسية الغربيةبسبب 

 الاارد اإلقليمضمن  الجالي اإلقليماعتاار  .8

 يغطى اجلليد منحدرات اجلبال    الن القمم اجلبلية تكون شديدة الربودة * 

 

  : اكتب ما تشير الية الجمل التالية:  الرااعالسؤال 
 ( اإلقليم المناخي )  متصلة أو منفصلة من سطح األرض ولكنها متشابه يف اخلصائص املناخيةمناطق  .1

 ( المدى الحرارى اليومي)      و  النهار الليل حرارة متوسط درجاتالفرق بني  .2
 ) المدى الحرارى السنوي (     الفرق بني متوسط درجات حرارة الصيف والشتاء .3

 ( إقليم التندرا)     البارد او القطيباالسم الذى يطلق على اإلقليم  .4
 

 الصحيحة مما اين القوسين : اإلجااة: اختر  الخامسالسؤال 
 ( املعتدلة الدفيئة      –         الحارة       -            الباردة)         ............املناخية ... األقاليمالسافانا إىل  إقليمينتمى  .1

 ( الصيين     –    الموسمي     –        املعتدل البارد      –     غرب أوروبا)              أسياجنوب شرق  ..............  اإلقليمميتد  .2

 (   البحر املتوسط       –      البارد      –         أوروااغرب )               غرب القارات 60:  45عرض  دائرتي...... بني  اإلقليمميتد  .3

 ( اخلريف يف       –    شتاء      –    صيفا     –    طول العام)                          ......... األمطاربسقوط  الصيين اإلقليميتميز  .4

 ( ومسىامل    –  أوروباغرب     –   الصيين    –   التندرا)     الشتاء وسقوط الثلوج يفشدة الربودة يتميز إقليم مناخ   ......... ب .5

 الصيين (  –   السافانا    –   املومسي   –  الصحراوي الحار)         مشاال وجنوبا 30:   18ميتد اإلقليم ............. بني  .6

 الصينى (  –  الاحر المتوسط   -    أوروباغرب    – التندرا)             ...........  إقليمبكمية متوسطة على  األمطارتسقط  .7

 ( جنوب    –  مشال    –  غرب     –    شرق)   .... القارات..... يف 45 – 30 دائرتى عرض البحر املتوسط بني إقليمميتد  .8

 ( الدفيئة المعتدلة –املعتدلة الباردة  –املومسية  -) املدارية    .........ينتمى الساحل الشمالي ملصر اىل املنطقة املناخية  .9

 القطبني ( – دائرة االستواء –مدار السرطان  –) مدار اجلدى   كلما بعدنا عن .........تقل األمطار فى إقليم السافانا  .10

 ( الصيني  –  السافانا     – املومسي     –  الصحراوي احلار)  شرق القارات باسم اإلقليم ....... ءيعرف اإلقليم املعتدل الديف .11

 ( آسيا    -    أفريقيا     -    أسرتاليا  -    ) أمريكا اجلنوبية   ....ى يف مناطق منفصلة بقارة ئيظهر اإلقليم املناخي االستوا .12

 أوروبا ( -آسيا  -أمريكا الشمالية  - أفريقيا)  ....ختتفي األقاليم املناخية املعتدلة الباردة يف نصف الكرة الشمالي من قارة . .13
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 السؤال السادس : ما النتائج المترتاة على :
 العالم فيالمناخية  األقاليمتنوع  .1

  تنوع احملاصيل الزراعية والنبات الطبيعي واحليوان األرضأدى ذلك إىل تنوع أشكال احلياه على سطح * 

 وجود تكامل بني دول العامل 

 وشاه االستوائى االستوائي ااإلقليماالرتفاع الشديد فى الحرارة  .2

  األمطار طول العام* تساقط     أدى إىل ارتفاع احلرارة والرطوبة طول العام 

 وقوع جنوب شرق أسيا ضمن مناخ اإلقليم الموسمى .3

 شتاء والربودة  ارتفاع احلرارة والرطوبة وسقوط االمطار صيفا 

 الشتوية  الصيفية و  هبوب الرياح املومسية 

 الغراية نطاق الرياح العكسية في أوروااغرب  إقليموقوع  .4

 أدى ذلك إىل سقوط األمطار طول العام    

 ) أدى الى  (  شماال و جنواا 90 – 60وقوع إقليم التندرا اين دائرتى عرض   .5

   مع سقوط الثلج* الشتاء طويل شديد الربودة     قلة املطر -الصيف قصري 

 الموسمي ااإلقليمهاوب الرياح الموسمية الصيفية  .6
 أدى إىل سقوط األمطار الصيفية 

 

 ماذا يحدث اذاالسؤال السااع  : 
 الرياح القطاية الااردة إلى مصروصلت  .1

  سقوط الثلوج    حيدث اخنفاض يف درجات احلرارة * 

 شماال وجنواا 90 – 60عرض  دائرتيوقعت مصر اين  .2

 سقوط الثلوج –شتاء طويل شديد الربودة  -* صيف قصري    ) التندرا ( أصبحت مصر ضمن اإلقليم البارد 

 دائرة االستواء وجنوب شمال 10عرض  دائرتيوقعت مصر اين  .3

  ارتفاع احلرارة طول العام وأمطار طول العام  وشبه االستوائى االستوائيأصبحت مصر ضمن اإلقليم * 

 أصاحت درجات الحرارة متقاراة فى فصلى الشتاء والصيف .4

 يقل مدى احلرارة السنوي 

 شماال    25:   5كانت مصر تقع اين دائرتي عرض  .7

  حرارة مرتفعة ومطر طول العام (  مصر ضمن اإلقليم االستوائى  تصبح  10إىل دائرة  5من دائرة ( 

   تصبح مصر ضمن اإلقليم املدارى   ) حرارة مرتفعة طول العام ومطر فى الصيف ( 18إىل  10من  دائرة عرض 

   املطر نادر ( –تصبح ضمن اإلقليم الصحراوى احلار ) حرارة مرتفعة نهارا ومنخفضة ليال   25إىل  18من  دائرة عرض 

  تكون غابات استوائية   10النبات حتى دائرة   

   تكون حشائش السافانا  18إىل  10النبات من دائرة   

   نباتات صحراوية تكون  25إىل  18النبات من دائرة 
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 ماذا يحدث إذا : تشااه مناخ مصر مع مناخ جنوب شرق آسيا ؟ .8
  شتاء بارد –الصيف حار ممطر    سوف تصبح مصر ضمن اإلقليم املومسى 

 هبوب الرياح املومسية الصيفية والشتوية على مصر 

 تشااه المناخ على سطح االرض .5
 لن توجد االقاليم املناخية    لن تتنوع اشكال احلياه على سطح االرض * 

 

 المناخية تنتسب هذه العاارات األقاليم أيإلى السؤال الثامن  : 
 ( وشاه االستوائى ) اإلقليم االستوائي   مرتفع احلرارة وممطر طوال العاميقع حول دائرة االستواء  .1

 ) اإلقليم الموسمي (   تهب عليه الرياح املومسية الصيفية والشتوية أسيايقع جنوب شرق  .2

 ( ء) اإلقليم المعتدل الدفي    طوال العام حار صيفا ودافئ شتاء أمطارهيقع شرق القارات  .3

 ) إقليم غرب أورواا (   طوال العام دافئ صيفا ومعتدل بارد شتاء أمطارهيقع غرب القارات  .4

 ) اإلقليم الجالي (      يشمل القمم واملنحدرات العليا مناخي إقليم .5

 
 ( )  إقليم غرب أورواا  والرياح العكسية الغراية السؤال التاسع  : ما العالقة اين  

  الرياح العكسية الغربيةتسقط األمطار فى إقليم غرب أوروبا بسبب 
 

 المناخي الذى يتحقق فيه الخصائص المناخية التالية محدد األقاليالسؤال العاشر  : 
 ) اإلقليم االستوائي وشاه االستوائى (  الغزيرة طول العام واألمطارارتفاع  درجة احلرارة  والرطوبة طول العام  .1

 المدارى ) السافانا ( اإلقليم)  صيفية تقل كلما بعدنا عن دائرة االستواء وأمطارارتفاع درجة احلرارة طول العام  .2

 الموسمى (اإلقليم )         بارد شتاءًا -حار رطب وممطر صيفا  .3

 ( الحار الصحراوىاإلقليم )  نادرة وأمطارهحرارة مرتفعة جدا صيفا خاصة يف النهار وبردوه شديدة يف الشتاء خاصة يف الليل  .4

 المعتدل الدفيء ) الصيني ( اإلقليم)    طول العام غزيرة صيفا أمطارحار صيفا دفئ شتاءا   .5

 الاحر المتوسط (إقليم )       حار جاف صيفا دفئ ممطر شتاء .6

 (شرق القارات) المعتدل الاارد     ويقع شرق القارات  طول العام أمطارمعتدل صيفا بارد شتاء  .7

 ) إقليم المناخ القارى الاارد (  ممطر صيفا قارس الربودة قليل املطر فى الشتاء ويقع داخل القارات دفئ .8

 التندرا ( –) اإلقليم الاارد      شتاء شديد الربودة تسقط فيع الثلوج وصيف قصري بارد .9

 الصحارى المعتدل ( إقليم)      شتاء بارد جاف صيف قليل املطر يقع داخل القارات .10
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   التشااه واالختالف اين أوجهحدد السؤال الحادى عشر :  
  والمدارى ياالستوائ اإلقليم 

 اإلقليم المدارى ياإلقليم االستوائ اوجه المقارنة
 املناخية احلارة األقاليمضمن يقع   اوجه الشاه

 ارتفاع احلرارة طول العام 

  املناخية احلارة األقاليمضمن يقع 

  العامارتفاع احلرارة طول 

 املطر يف فصل الصيف  أمطار غزيرة طول العام  االختالف أوجه

  جنوب دائرة االستواء 10إىل  مشال 10يقع من  مشال وجنوب دائرة االستواء 18 – 10يقع من 

 
 المعتدل الاارد شرق القارات واإلقليم أورواامناخ غرب  إقليم 

 القاراتالمعتدل الاارد شرق  غرب أورواا اوجه المقارنة
 املطر طول العام  اوجه الشاه

  مشال وجنوب 60 – 45دائريتني يقع بني 

 املطر طول العام 

   مشال وجنوب 60 – 45يقع بني دائريتني 

 يقع شرق القارات  يقع غرب القارات  االختالف أوجه

  الشتاء معتدل بارد –الصيف دفئ    الشتاء بارد -الصيف معتدل 

 
 الاارد  شرق القارات واإلقليم ياالستوائ اإلقليم 

 اإلقليم المعتدل الاارد  شرق القارات ياإلقليم االستوائ المقارنة أوجه
 املطر طول العام  املطر طول العام  الشاه أوجه

 الشتاء بارد -الصيف معتدل    ارتفاع احلرارة طول العام  االختالف أوجه

  جنوب دائرة االستواء 10إىل  مشال 10يقع من    مشال وجنوب 60 – 45يقع بني دائريتني 
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 أمام العاارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العاارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      
 ( )         فهي جزء من النظام البيئي تعترب الغابات من اهم الثروات الطبيعية .1

 ( )         تستخدم حشائش االستبس كمراعى طبيعية وتربى عليها املاشية واألغنام .2

 ( x)     ) المناطق الااردة(    الغابات الصنوبرية تنمو فى املناطق املعتدلة الدفيئة .3

 ( x)      (التلوث يقل)       يزداد التلوث بزيادة مساحات الغابات .4

 ( x)      ) دائمة الخضرة(   صيفا أوراقهاغابات البحر املتوسط بأنها تنفض أشجار تتميز  .5

 ( )         بأنها تنفض أوراقها فى فصلى الشتاء واخلريفالغابات  النفضية تتميز  .6

 ( )           من األشجار التى تتحمل اجلفاف الفلني والزيتون .7

 ( )           الغابات الصنوبرية إقليمالثعلب القطبى من حيوانات  .8

 

 السؤال الثاني : اكمل الجمل اآلتية :
 الجفافوتتحمل  الخضرةغابات البحر املتوسط بأنها دائمة  أشجار تتميز .1

 الصيفتظهر احلشائش الباردة ) التندرا ( خالل فصل  .2

 االستواءتنمو الغابات االستوائية على جانبى دائرة  .3

 دائمة الخضرة أشجارهمان أالصنوبرية فى الغابات  غابات البحر املتوسط وأشجار تتفق  .4

 الذى ميد جذوره اىل مستوى املياه اجلوفية النخيل الذى يتحمل اجلفاف  من النباتات الصحراوية .5

 طبيعية حديقة حيواننا ايعترب إقليم حشائش الساف .6

 النفضيةالنوع الوحيد من الغابات غري دائمة اخلضرة يتمثل فى الغابات  .7

 السافانابينما احلشائش احلارة تعرف باسم  االستاساحلشائش املعتدلة تعرف باسم  .8

 

 السؤال الثالث : اختر اإلجااة الصحيحة مما اين القوسين
 الصنوبرية    (     -     النفضية       –) االستوائية   الباردة ةاملعتدلفى املناطق   ..............تنمو الغابات ... .1

 متشابكة األغصان ( –شوكية  –تنفض أوراقها  -  مخروطية)   .............. أنهاالغابات الصنوبرية  أوراق أشجار يتميز  .2

 لتندرا (ا   –   الباردة    –   املعتدلة   –    الحارة) مشال وجنوب الغابات االستوائية    تنم حشائش السافانا فى املناطق  ........ .3

 شرق (      –      وسط     –   جنوب      –  ) مشال      تنمو حشائش االستبس فى......... القارات  .4

 االستبس(    –السافانا   –  التندرا   –    ) املطاط   .. فى املنطقة القطبية.................تنمو حشائش  .5

 االستبس (  –التندرا     -    الالوط      –)السافانا       كل ما يأتى ما عدا ..............من أنواع احلشائش  .1

6.   

 
 
 
 
 
 

 الدرس الثالث )الناات الطايعي والحيوان الارى (
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 السؤال الرااع : ام تفسر
 ) دلل للغااات أهمية اقتصادية وايئية (  اهمية الغااات االنساة للايئة .1

  أكسيد الكربون امتصاص ثانيتساعد األرض على التخلص من امللوثات عن طريق 

 مثل )  احلرارة واحليوان والنبات (  احلفاظ على استقرار النظام البيئي 

 األرضوتنوعه على سطح  الطايعينمو الناات  .2

 مع الرتبة  بسبب تفاعل عناصر املناخ 

  الغااات أهمية .3

 توجد بها احليوانات والطيور          على استقرار النظام البيئي حتافظ *      والعديد من الثمار األخشابمصدر  هي * 

  الكربون أكسيد امتصاص ثانيمن امللوثات عن طريق  على التخلص األرضتساعد 

 ازاله االنسان مساحات واسعة من الغااات .4

  حالل الزراعة حمل الغاباتإ*        أخشابهالالستفادة من 

 ال تتراكم الثلوج فوق الغااات الصنوارية .5

  أوراقها خمروطية الشكل الصنوبريةالغابات أشجار ألن 

 ) ايد صحة العاارة تنوع الناات الطايعي على سطح األرض (   الناات الطايعي على سطح األرض تنوع .6

  درجات احلرارة على سطح األرض   تباين بسبب *         اختالف كميات املطر   بسبب 

 األرضعلى سطح  اهمية الحشائش .7

  تساعد على زيادة الثروة احليوانية     للحيواناتتعترب مراعى طبيعية * 

 تعتار حشائش السافانا حديقة حيوان طايعية .8

  الفيلة ( –الزراف  -مثل) الغزالن   العشب أكلةألنه يعيش بها حيوانات 

  الضباع ( –النمور  –اللحم         مثل ) األسود  أكلةألنه يعيش بها حيوانات 

 اهذا االسم تسميه الغااات النفضية .9

  اخلريف  ( –ألنها  تنفض األوراق يف فصلى  ) الشتاء 

 عدم وجود حياه نااتية فى إقليم التندرا .10

  الصيففصل  بسبب قصر طول    

 تدرج طول حشائش السافانا .11

 كمية املطر  بسبب اختالف 

 األهمية االقتصادية لحشائش االستاس .12
  املاشية و* تربى عليها األغنام   تعترب مراعى طبيعية *   ألنها حشائش قصرية لينة 

 األهمية االقتصادية لحشائش السافانا .13
  الفيلة ( –الزراف  -حيوانات أكلة العشب  مثل) الغزالن  بها *   تعترب حديقة حيوان طبيعية ألنها 

  الضباع ( –النمور  –حيوانات أكله اللحم مثل ) األسود بها 
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 طايعية للحيوانات كمراعيتصلح حشائش االستاس  .14
 ألنها حشائش قصرية ليبنه تصلح لرعى االغنام واملاشية 

 ) تتحمل النااتات الصحراوية الجفاف وقسوة المناخ ( نمو النخيل والتين الشوكى والصاار فى المناطق الصحراوية .15

 بتخزين املياه انيقومالتني الشوكى والصبار *    قسوة املناخ  –تحمل اجلفاف ألن هذه األنواع ت 

  اجلوفية املياهالنخيل له جذور طويلة للحصول على 

 الغااات االستوائية ليست  اعلى جهات العالم حرارة .16

 الن الغابات الكثيفة متنع وصول اشعة الشمس اىل سطح األرض مباشرة 

 تسميه الغااات الصنوارية االغااات المخروطية .17

   حتى ال يرتاكم عليها اجلليد ىعلى شكل خمروط أشجارها أوراقالن 

 

 : قم اتصحيح ما تحته خط الخامسالسؤال 
 ) الصحراء (     شبه خاليه من النبات الطبيعى أوهى ارض جافة  الغااة .1

 ) التين الشوكى والصاار (    من النباتات الصحراوية التى هلا قدرة على ختزين املياه الزان .2

 ) التندرا (      طحالب وحشائش سريعة النمو االستاستعترب  .3

 ) الصنوارية (      أوراقها خمروطية الشكل النفضيةالغابات  .4

 
 : ماذا يحدث اذا   السادسالسؤال 

    األرضكل الغااات من على سطح  اإلنسان أزال .1
  من الطيور واحليوانات أنواع كثريةسوف ختتفى *   بالنظام البيئى بشكل كبري واإلخاللسوف يزيد التلوث 

 سوف ترتفع درجة حرارة األرض 

 ال تتحمل الجفاف كانت اشجار الاحر المتوسط  .2

 املياهبسبب قلة سقوط  األشجارسوف متوت *     أصحبت األشجار غري دائمة اخلضرة  

 استمر قطع األشجار اطريقة عشوائية .3

 اختفاء عدد من احليوانات  درجة حرارة األرضارتفاع *      التأثري على النظام البيئى*  اختفاء الغابات * 

 والحيوان الطايعيكانت مصر تقع عند دائرة عرض االستواء من حيث الناات  .4

 املاهوجنى واملطاط والكاكاو فى مصر أشجار* وجود   سوف تنمو بها الغابات االستوائية 

  والطيور امللونة والزواحف القردة سوف يتواجد بها  

 

 : ضع خط تحت االسم الذى ال ينتمى للمجموعة ثم حدد إلى أي أنواع األقاليم المناخية تنتمى المجموعةالسؤال السااع  
 ( اإلقليم االستوائى)       الصنوار –املطاط  –املاهوجتى  –الكاكاو  .1

 الحار ( الصحراوياإلقليم )       الصبار – الفلين –التني الشوكى  –النخيل  .2

 المدارى الحار ( اإلقليم)        الرنه –الزراف  –الفيل  –الغزال  .3

 ) اإلقليم الصحراوي الحار (       اجلرذان –الوعول   –  الفيله  –االبل  .4

 ( الغااات النفضية إقليم)        الزراف –السناجب  –القطط  –الطيور  .5
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 فى اى من األقاليم النااتية ينمو كل من :   الثامنالسؤال 
 الغااات االستوائية ( إقليم)       املطاط –املاهوجتى  –الكاكاو  .1

 الغااات النفيضة ( إقليم)        الزان والبلوط .2

 الغااات الصنوارية( إقليم)         الصنوبر والشربني .3

 النااتات الصحراوية ( إقليم)      الصبار –التني الشوكى  –النخيل  أشجار .4

 غااات الاحر المتوسط ( إقليم)         الزيتون والفلني .5
 الحشائش الااردة التندرا ( إقليم)          الطحالب .6

 
 :  ماذا تقول لك من:   التاسعالسؤال 

 دولة تسرف فى قطع الغااات .1
 اكسيد الكربون ثانيتنقية اهلواء من  يفهلم ان الغابات مفيدة  النصيحة  

  والثمار لألخشابهى مصدر هام 

  االرتفاع فى درجات احلرارة واإلخالل بنظام البيئةقطع الغابات سوف يؤدى إىل 

 دولة تقوم ازراعة غااات شجرية .2
 يقلل نسبه التلوث*    هلم انه عمل جيد سيعود على السكان بالفائدة أقول 

  التواز ن البيئى احلفاظ على  يؤدى إىل 

 
 التى درستها تعيش الحيوانات التالية النااتية األقاليم أيفى :   العاشرالسؤال 

  )إقليم النااتات الصحراوية (     الزواحف –االبل  –اجلرذان  -الوعول   .1

 ) إقليم الغااات االستوائية(      امللونةالطيور   -   القردة –الزواحف  .2

 ) إقليم الحشائش الااردة ) التندرا(        الرنه ) الكاريبو ( .3

 ) إقليم الغااات النفضية (      القطط  -  السناجب  -الطيور   .4

 حشائش االستاس ( إقليم)         املاشية واألغنام .5

 الغااات الصنوارية ( إقليم)         الثعالب القطبية .6

 حشائش السافانا ( إقليم)    الضباع ( –النمور  – األسودالفيلة (  )  –الزراف  -) الغزالن   .7

  غااات الاحر المتوسط( )إقليم        األغنام واملاعز .8

 
 : ما النتائج المترتاة على عشر الحادىالسؤال 

 ) دلل يوجد تأثير سلاى لاعض األنشطة االقتصادية على النظام الايئي ( الغااات مساحات واسعة من ازالة االنسان .1

 من الطيور واحليوانات أنواع* اختفاء  بالنظام البيئى اإلخاللإىل  إزالة االنسان مساحات من الغابات  أدى 

  زيادة التلوث البيئى     األرضارتفاع درجة حرارة * 

 كثافة أشجار الغااات االستوائية .2

  الزواحف والقردة والطيور امللونة أدى إىل تواجد العديد من 



  

 مرفوعة على صفحة  الفيس باسم ) وليد نصرى (   املالزم( 01226084618وليد نصرى ) 

 الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي -الصف الثالث الثانوي    -السياسية اجلغرافيا 

حة
صف

ال
2

0
 

 

 تحمل أشجار غااات الاحر المتوسط الجفاف .3

 طويلة * بقاء األشجار لفرتات     دائمة اخلضرة أشجارها أصبحت 

 مكونات النظام الايئى اإلنسانتغيير  .4

   ارتفاع درجة حرارة االرض  * زيادة نسبه التلوث  من الطيور واحليوانات أنواعاختفاء* 

 واختالف كمية المطر تنوع درجات الحرارة .5

  احليوانيوالتنوع  الطبيعيادى إىل تنوع النبات 

 ااات االستوائيةغوجود ال .6

  املطاط واملاهوجنى والكاكاو أشجاراالستفادة من  أدى إىل *         البيئى وقلة التلوثأدى إىل استقرار النظام 

 (  والزواحف والطيور امللونة  القردة أنواع احليوانات  )  إىل وجود أدى 

 

 : اكتب ما تشير اليه الجمل التالية الثالث عشر السؤال 
 ( الناات الطايعى)   نتيجة تفاعل عناصر املناخ مع الرتبة اإلنساننبات ينمو دون تدخل  .1

 (الغااات)     ارض بها جتمعات شجرية ضخمة وكثيفة ومتشابكة .2

 ( الحشائش)     األمطاربسبب تناقص  األشجارنباتات طبيعية اقل حجما وطوال من  .3

 ( الصحراء)       ارض جافة شبه خاليه من النبات الطبيعى .4

 ) الغااات االستوائية (      على جانبى دائرة االستواء غابات كثيفة تنمو .5

 ) غااات الاحر المتوسط (       غابات تنمو فى إقليم البحر املتوسط .6

 ) الغااات النفضية (      غابات تنمو فى املناطق املعتدلة الباردة .7

 ) الغااات الصنوارية (       غابات تنمو فى املناطق الباردة .8

 ) االستاس (      تنمو فى املناطق املعتدلة حشائش قصرية لينه .9

 ) السافانا (   حشائش تنمو فى املناطق املدارية مشال وجنوب الغابات االستوائية .10

 ) التندرا -) الحشائش الااردة     تنمو فى فصل الصيف باإلقليم الباردة  -طحالب وحشائش سريعة النمو  .11

 
 الرااع عشر : دللالسؤال 

 المناخ في اإلقليم الصحراوى اال انه تتعدد اه الخصائص الحيويةاالرغم من قسوة  .1
  الصبار ( –التني الشوكى  –حيث يوجد نباتات تتحمل اجلفاف مثل ) النخيل 

  ( الزواحف –اجلرذان  -الوعل –االبل )  يوجد حيوانات مثل 
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  الخامس عشر :السؤال 

 االستاس : –قارن اين حشائش السافانا   .1
 

 االستاس السافانا المقارنة أوجه
 الصينى –البحر املتوسط  املومسى –املدارى  اإلقليم املناخى

 حشائش قصرية لينه حشائش طويلة ترتج يف الطول اخلصائص

 

 الغااات النفضية  –غااات الاحر المتوسط  .2

 

 النفضية الاحر المتوسط أوجه المقارنة
 أشجار دائمة اخلضرة النبات

 الفلني –الزيتون 

 البلوط –الزان 

 طيور -سناجب  –قطط  املاعز –األغنام  احليوان

 

 

 السادس عشر : ما العالقة اينالسؤال 
 عناصر المناخ ونمو الناات الطايعى .1

 احلرارة العالية واالمطار الغزيرة تساعد على منو الغابات 

 احلرارة املتوسطة واالمطار األقل غزارة تساعد على منو احلشائش 

 احلرارة املرتفعة وندرة االمطار تساعد على منو النباتات الصحراوية 
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 أمام العاارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العاارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      

 ( x)     (الاراكين والزالزل)    والزالزل األعاصري يف األرضباطن  أخطارتتمثل  .1

 ( x)     (تسونامى)      باسم الرباكني الزلزاليةتعرف املوجات البحرية  .2

 ( )         أوروباوجنوب قارة  إفريقيااملناطق الشرقية من قارة  يفحتدث الرباكني  .3

 ( )         بالقرب منهما أوالبحار واحمليطات  أحواضعلى حافات  إماتقع الرباكني  .4

 ( x)      )ال يمكن التناؤ االزالزل(    أضرارهابالزالزل واحلد من  التنبؤميكن  .5

 ( x)      (الاراكين)    األرضيةالقشرة  يفحتدث الزالزل بسبب وجود ضعف  .6

 ( )          ال ميكن منع حدوث الزالزل ولكن ميكن التخفيف من خماطرها .7

 ( x)       )الهادى(      ترتكز الرباكني حول احمليط اهلندى .8
 

 السؤال الثاني : اكمل الجمل اآلتية :
 تنتشر منه اهلزات  مركزلكل زلزال  .1

 األميركتينوغرب  أسياشرق  اهلاديمن اهم مناطق توزيع الزالزل سواحل احمليط  .2

 التوازن الايئىلبعض الكوارث الطبيعية فوائد عظيمة فهى تؤدى إىل  .3

 العظيم األفريقي األخدودمثل  األرضيةحتدث الرباكني فى مناطق الضعف من القشرة  .4

 العظيم األفريقي األخدودحيث  إفريقيامن قارة  الشرقيمن مناطق تركز الرباكني النطاق  .5

 

 : األقواسالصحيحة مما اين  اإلجااةالسؤال الثالث : اختر 
 السيول(   –  االعاصري  –    الرباكني      –    الزالزل)         اطفاء املصابيح من سلوكيات التعامل عند حدوث ................. .1

 (   طولية  -إىل اعلى       -     راسية      –   أفقية)                       .......... بصورة الزلزالتنتشر اهلزات االرضية من مركز  .2

 ( الرباكني - االعاصري         –    السيول     -    الزالزل)   .......... حترك املواد املنصهرة فى باطن االرض من اسباب حدوث .3

 (سرعتها     - خطورتها       –    زمنها     -    قوة تدميرها)      .............. تصنف الزالزل حسب .4

 (شرق     -      جنوب      –      مشال     –      غرب)                  اسيا ..................... من اشهر مناطق الزالزل والرباكني .5

 (امريكا الشمالية   -    اورواا    –  افريقيا   -      اسرتاليا)       ........تكثر الزالزل فى السالسل اجلبلية االلتوائية فى قارتى اسيا و .6

 ( الاراكين   –    السيول       –    االعاصري      –     الزالزل)        ...........من اهم مراكز تركز فى احمليط اهلادى  جزر هاواى .7

 

 السؤال الرااع : ام تفسر :
 لإلنساناألرض ليست مستقرة كما يتضح  .1

 ل* تكون سبب فى حدوث الرباكني والزالز   الن باطن األرض بها مواد منصهرة ومتحركة 

 حدوث الموجات الاحرية تسونامى .2

 بسبب حدوث الزالزل 

 

 الوحدة الثانية  ) األخطار الطايعية والايئية (
 الدرس األول  ) أخطار من ااطن األرض (
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 اعض مناطق العالم في حدوث الزالزل .3

  تشققها ( –وجود ضغط كبري على القشرة األرضية ) يؤدى إىل تصدعها 

 انزالق صخور القشرة األرضية فوق بعضها ) تسبب االحتكاك ( على طول خط الصدع 

 حترك املواد املنصهرة يف  باطن األرض 

 حدوث الاراكين .1

 توجد مناطق ضعيفة يف القشرة األرضية 

  توجد مواد منصهرة يف باطن األرض ينتج عنها غازات 

  تتجمع الغازات وتنفجر وخترج من مناطق الضعف يف القشرة األرضية 

 إفريقياشرق  فيتركز الاراكين والزالزل  .2

 األفريقي العظيم ( األخدود)   حيث بسبب وجود ضعف يف القشرة األرضية 

 نافعة للاراكين أثاروجود  .3

 زيادة خصوبة الرتبة القريبة من الرباكني     تكوين اجلزر  واهلضاب الربكانية * 

 للزالزل أضرار كايرة .4

 تعطيل حركة املرور والسكك احلديدية     تدمري الطرق والكباري واملدن * 

  موجات حبرية زلزالية ) تسونامى (حدوث *     انكسار يف القشرة األرضيةحدوث 

 حدوث الزالزل أثناءمحددة  تأهمية اتااع سلوكيا .5

 حتى نقلل من أخطار الزالزل وحنمى انفسنا 

 كايرة أضرارللاراكين  .6

 تدمري الغطاء النباتي واحملاصيل الزراعية      تدمري املنازل واملنشآت * 

 تلوث مصادر املياه السطحية    اإلضرار بصحة اإلنسان واحليوان * 

 أوروااوجنوب  أسياوسط  فيتركز الزالزل  .7

 حيث وجود اجلبال االلتوائية 

 حلقة النار الهاديسواحل المحيط  يطلق على  .8

  من الرباكني النشطة يف العامل  % 75 اكثر من  بها يرتكز ألنها 

 
 السؤال الخامس : اكتب ما تشير اليه الجمل التالية :

 ( الطايعية األخطار)  دمار كبري حيدث بسبب طبيعى ال دخل لالنسان فيه ويسبب خسائر كبرية فى املمتلكات والبشر .1

 ( الزالزل)  فرتات متقطعة وقد تكون ضعيفة او عنيفة في هزات ارضية سريعة ومتالحقة تنتاب القشرة االرضية .2

 ( مقياس ريختر)         مقايس يستخدم يف قياس شدة الزالزل .3

 ( الاركان)      اندفاع الصخور املنصهرة والغازات من باطن االرض إىل سطحها .4

 ( الصدع)        االرضيةمنطقة انكسار وضعف فى القشرة  .5

 ) حلقة النار (  من براكني العامل % 75التى حتيط بسواحل احمليط اهلادى حيث يرتكز بها  النطاق .6

 ) تسونامى (   موجات حبرية زلزالية تصل ارتفاع  االمواج إىل ثالثني مرت فوق سطح البحر .7
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 : ما النتائج المترتاة على : السادسالسؤال 
 الصخور فوق اعضها مسااا احتكاكا على طول خط الصدعانزالق  .1

 أدى إىل حدوث الزالزل 

 )حدوث الزالزل (  تعرض منطقة لظاهرة الزالزل .4

 * تعطيل حركة املرور والسكك احلديدية    تدمري الطرق والكباري واملدن .5

 * حدوث موجات حبرية زلزالية ) تسونامى (    حدوث انكسار يف القشرة األرضية .6

 )حدوث موجات المد الزلزالية (    تسونامى أمواجحدوث  .7

 مرت وتضرب الشواطئ 30ارتفاع األمواج إىل   يؤدى إىل 

  تدمري املدن الساحلية   * اقتالع األشجار   يؤدى إىل  جتريف رمال الشواطئ * 

 الاراكين حدوث  .8

 األثار السلاية 

 تدمري الغطاء النباتي واحملاصيل الزراعية      تدمري املنازل واملنشآت * 

 تلوث مصادر املياه السطحية    اإلضرار بصحة اإلنسان واحليوان * 

 األثار اإليجااية 

 زيادة خصوبة الرتبة القريبة من الرباكني     تكوين اجلزر  واهلضاب الربكانية * 

 

 السؤال السااع  : اجب عن األسئلة التالية :
 لالزالزحدوث  عند اتااعهاما اهم السلوكيات التى يمكن   .1

 االبتعاد عن النوافذ  والشرفات                                       *    عدم التزاحم يف اخلروج من املبنى 

 عدم استخدام املصاعد                                                *   يف املنزل ةاجللوس اسفل املنضد*     إطفاء املصابيح 

 اذكر تصنيف الزالزل حسب قوة تدميرها .2

  شديد التدمري (   – مدمر   –  قوى   -زلزال  ) ضعيف 

 

  السؤال الثامن  : ما العالقة اين
 الاحرية واألمواجالزالزل  .1

 (  زلزالية تعرف باسم تسونامى تؤدى الزالزل إىل حدوث موجات حبرية ) أمواج 

  تضرب األمواج الشواطئ    مرت  30تصل ارتفاع األمواج إىل * 

 األرضيةالاراكين وضعف القشرة  .2
 الغازات الناجتة عن املواد املنصهرة فى داخل األرض تواجد 

  من مناطق الضعف يف القشرة األرضية على شكل براكنيخترج 

 رة وأماكن الحدوثوالمواد المنصه الاراكين والزالزل .3
  األرضالرباكني والزالزل حترك املواد املنصهرة داخل  أسبابمن 

 (  * سواحل احمليط اهلادى      العظيم   األفريقي من مناطق حدوث الزالزل والرباكني  )  األخدود 
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 : قارن اين   التاسعالسؤال 
 ( مناطق التواجد -األسااب   –الضارة  األثاروالاراكين  من حيث  ) الزالزل   

 

 الاراكين   الزالزل أوجه المقارنة
 وجود ضغط كبري على القشرة األرضية ) يؤدى إىل تصدعها (   األسااب

  انزالق صخور القشرة األرضية فوق بعضها 

 حترك املواد املنصهرة يف  باطن األرض 

  القشرة األرضيةتوجد مناطق ضعيفة يف 

  توجد مواد منصهرة يف باطن األرض ينتج عنها غازات 

  تتجمع الغازات وتنفجر وخترج من مناطق الضعف يف القشرة األرضية 

األثار 
المترتاة 

 عليه

 تدمري الطرق والكباري واملدن  

 تعطيل حركة املرور والسكك احلديدية 

 حدوث انكسار يف القشرة األرضية  

  ) حدوث موجات حبرية زلزالية ) تسونامى 

 

 األثار السلبية 

 تدمري الغطاء النباتي واحملاصيل الزراعية             تدمري املنازل واملنشآت * 

 تلوث مصادر املياه السطحية اإلضرار بصحة اإلنسان واحليوان * 

 األثار اإلجيابية 

 اكني الرتبة القريبة من الرب* زيادة خصوبة       تكوين اجلزر  واهلضاب الربكانية 

 ( شرق أسيا -منطقة حتيط بسواحل احمليط اهلادي     ) غرب األمريكتني    األماكن

  أوروبا ( –منطقة ممتدة على طول السالسل اجلبلية االلتوائية      ) أسيا 

 ( منطقة ممتدة مع األخاديد              ) مثل األخدود األفريقي العظيم 

  يسمى حلقة النار ( بسواحل احمليط اهلادينطاق حييط ( 

 ) نطاق يوجد يف احمليط اهلادي   مثل ) جزر هاواي 

 نطاق يف جنوب قارة أوروبا على البحر املتوسط 

    النطاق الشرقي لقارة إفريقيا  
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 أمام العاارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العاارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      
 ( x)      الفضيان (أخطار )      من اخطار السيول مصر محى السد العالي .1

 ( x)     ( فى المناطق الااردة)      تكثر االنهيارات اجلليدية فى الوطن العربى .2

 ( )           بناء السدود حيمى من اخطار الفيضانات والسيول .3

 ( x)     ( )إعصار ساندى 2012من اشهر األعاصري اليت عرفها العامل إعصار تسونامى املدمر يف الواليات املتحدة  .4

 ( )            كلما زاد قوة الفيضان زادت سرعة جريانه املاء .5

  

 : ام تفسر : الثانىالسؤال 
 ) اساب (  حدوث الفيضانات .1

 انهيار السدود  بغزارة األمطارسقوط *               واألعاصريالعواصف *      ذوبان الثلوج * 

 حدوث السيول .2

  فوق املرتفعات اجلافة  الصغرية   األودية يف الغزيرة األمطار مياهبسبب جتمع  

  حنو املنخفضات بشدة  املياهاندفاع هذه 

 حدوث االنهيارات الجليدية .3

 تتحرك الثلوج اىل اسفل يف شكل كتل  الثلوج بشكل كثيف على جوانب اجلبال بسبب تراكم * 

  كم يف الساعة 300تصل سرعة الكتل اجلليدية اىل 

 للجليد فوائد سياحية .4

 يرتبط اجلليد برياضة التزحلق على اجلليد فى املناطق الباردة 

  تعترب رياضة مهمة جلذب السياح 

 للرياح أثار إيجااية وأخرى سلاية .5

  حدوث دمار شامل فى املناطق (  *  اقتالع األشجار األثار السلبية   منها ) هدم املباني * 

 تكون الرياح مصدرا للخري يف بعض األحيان  ( األثار اإلجيابية ( 

 المدارية األعاصير حدوث  .6

  الدافئحول مركز ساكن من اهلواء  اهلواء البارد يدور الن  .7

 المدارية اهذا االسم األعاصيرتسمى  .8

 تنشأ فوق احمليطات يف املناطق املدارية ألنها 

 عدم تعرض مصر لخطر الفيضانات حاليا .9

 بسبب بناء مصر السد العاىل 

 إقامة السدود فى مناطق األودية الجافة .10

 للحماية من خطر السيول 

 القرى والمدنحفر الترع والمصارف حول  .11
  عن املبانى واملنشآت واالراضى الزراعية بعيدالنقل مياه السيول 

 

 أخطار المياه والرياح (الدرس الثاني ) 
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 : اكتب ما تشير اليه الجمل التالية : الثالثالسؤال 
 ( الفيضانات)     غى على اليابسطزيادة فى منسوب املياه عن معدله الطبيعى فى االنهار وي .1

 ( السيول )  حنو املناطق املنخفضة بشدة املرتفعة وتندفع االوديةتتجمع فى فجائية  امطار غزيرة  .2

 ( الجليدياالنهيار )    الثلج بشكل كثيف على جوانب اجلبال ويتحرك إىل اسفل بسرعة فى شكل كتل تراكم .3

 ( المجاعة)       كارثه حتدث نتيجة تلف احملاصيل الزراعية بفعل الفيضانات .4

 ( التزحلق على الجليد)        الباردةرياضة جتذب السائحني فى املناطق  .5

 ( األعاصير)     عواصف هوائية حلزونية عنيفة تنشأ فوق احمليطات ثم تندفع حنو اليابس .6

 ) الفيضانات (    النفايات من جمارى األنهار وازالهتقوم بتغذية خزانات املياه اجلوفة  .7

 ساندى ( إعصار)    2012الواليات املتحدة من اشهر األعاصري املدمرة اليت عرفها العامل  حدث يف  .8

 

 : ما النتائج المترتاة على كل مما يأتي : الرااعالسؤال 
 حدوث االنهيارات الجليدية .1

 حدوث الفيضانات   تدمري املباني والطرق واملنشآت                  * قتل العديد من البشر* 

 حدوث الفيضانات .2

 الفيضانات لها دورا في الحفاظ على التوازن الايئي ( ) دلل  األثار اإليجااية للفيضانات 

  البحر إىل*إزالة النفايات من جمارى املياه و األنهار وصرفها        تغذية خزانات املياه اجلوفية 

 األثار السلاية للفيضانات 

 انتشار األوبئة واألمراض بسبب تلوث املياه      ث حاالت وفاةحدو * 

  تلف احملاصيل الزراعيةحدوث اجملاعات نتيجة 

 فوق مستوى ضفافها األنهارزيادة منسوب مياه  .3

 وجود حاالت وفاة   * تلف احملاصيل الزراعية وإغراق األرض  حدوث الفيضانات * 

 انتشار األوبئة واألمراض بسبب تلوث املياه 

 اناء السد العالى .4

 أدى إىل محاية مصر من خطر الفيضان 

 ) أدى إلى  (  حدوث السيول .5
 تدمري الطرق وكثرة احلوادث     تدمري املباني واملنشآت * 

  خسائر يف األرواح   تلف احملاصيل الزراعية وجتريف الرتبة * 

 ءالدفيدوران الهواء الاارد حول مركز ساخن من الهواء  .6

 أدى إىل حدوث األعاصري 

 ) أدى إلى  (  األعاصيرحدوث  .7
 حدوث الفيضانات   * اإلضرار باملمتلكات   قتل اآللف من البشر* 

        حنر السواحل         املاء على اليابس ن*  طغيا  ارتفاع أمواج البحر * 
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  : األقواس: اختر اإلجااة الصحيحة مما اين  الخامسالسؤال 
 (الرياحات        –        القناطر   –      السدود) .................انشاء  ميكن التحكم فى اخطار السيول من خالل .1

 ( كل ما ساق   -  الفيضان  -   السيول –  اجلليديةاالنهيارات )          ..من اخطار املياه......تعد ........ .2

 ( الزالزل  –  التصحر   –   الرباكني     -  الجليد ذواان)           ...................من أسباب الفيضانات .3

 الزالزل (   –     الفيضانات    –الرباكني      -    األعاصير)        ....... مصدرها الرياحمن االخطار الطبيعية اليت تكون  .4

 اجلنوبية (   –  الشمالية  -القطبية   -  المدارية)  تنشأ العواصف عادة فوق احمليطات باملناطق ................. .5

 االحواض (  -املنخفضات           -  المرتفعات)     تكثر ظاهرة السيول فى مناطق ......... .6

 التالية األسئلةاجب عن   السادسالسؤال  
 كيف يمكن التحكم فى مخاطر السيول .1

 بناء القرى واملدن بعيدة عن جمارى ومصبات االودية اجلافة 

 حفر  ترع ومصارف للمياه لنقل مياه السيول بعيدا عن األراضي الزراعية  واملنشآت واملباني 

  يف مناطق االودية اجلافةعمل سدود 

 ماذا يحدث اذا السااعالسؤال 
 تعرضت منطقتنا العراية لالنهيارات الجليدية .1

 حدوث الفيضانات   تدمري املباني والطرق واملنشآت                  * قتل العديد من البشر* 

 مصر السد العالى تانىلم  .2
 ظلت مصر تتعرض خلطر الفيضان 

 مجارى ومصاات االودية الجافةانيت القرى والمدن عند  .3
  حدوث خسائر بشرية ومادية    السيول ألخطارسوف تتعرض املدن والقرى * 

  اين ما العالقة:   الثامنالسؤال 
 األعاصير وتأكل السواحل .1

 حدوث  حنر وتأكل  السواحل   يؤدى حدوث األعاصري اىل ارتفاع أمواج البحر وطغيانها على اليابس * 

 والفيضاناتالسد العالى  .2
 مت انشاء السد العالي حتى حيمى مصر من خطر الفيضان 

 الفيضانات وحدوث المجاعات .3
  الزراعية و تلف احملاصيل الزراعية األرض إغراقتؤدى الفيضانات إىل 

 يؤدى ذلك إىل حدوث اجملاعات 

 الجليد والسياحة .4
 املناطق اجلليدية السياح* جتذب   يستخدم اجلليد فى ممارسة السياح رياضة التزحلق على اجلليد 

 والفيضانات األعاصير .5
 األعاصري حتدث الفيضانات بسبب 

 الفيضانات واالنهيارات الجليدية .6
  االنهيارات اجلليدية نتيجةحتدث الفيضانات 
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 أمام العاارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العاارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      
 ( )          تعد الغابة جزءا ال يتجزأ من النظام البيئى وتسهم فى استقراره .1

 ( x)       ( مدة طويلة) فى     ميكن السيطرة على حرائق الغابات فى مدة بسيطة .2

 ( x)      ( لإلنسان دخل اها)   اخلطار الطبيعية التى ال دخل لالنسان فيهايعد االحتباس احلرارى احد  .3

 ( )           ذوبان جليد القطبنيلاالحتباس احلرارى يؤدى  .4

 ( )             يعد متلح الرتبة نوعا من أنواع التصحر .5

 ( x)      ) طايعية واشرية  (     فقط حتدث االخطار البيئية السباب بشرية .6

 ( x)      ) حرائق الغااات من أخطار الايئة  ( تعد السيول من اخطار املياه بينما  حرائق الغابات من اخطار الرياح .7

 ( )            حرائق الغابات من االخطار البيئية املدمرة .8

 

 السؤال الثانى : ام تفسر :
 ظهور االخطار الايئية .1

  االنسان يف استخدام التكنولوجيا املضرة للبيئة * افرط  بسبب تدحل االنسان يف الطبيعة 

 أدى اىل ارتفاع درجات احلرارة وانتشار اجلفاف والتصحر  أدى اىل حدوث تغريات يف املناخ * 

 أهمية الغااات .2

  (واحليوان  ألنها من اهم الثروات الطبيعية  ) مصدر األخشاب والثمار 

 على استقرار النظام البيئي ( هى جزء من النظام البيئي ) تساعد 

  تساعد على ختلص االرض من امللوثات ألنها متتص ثاني اكسيد الكربون 

 تعد حرائق الغااات من اخطر الكوارث الايئية .3

 قد تستمر ملدة طويلة وتدمر الغابات *   ألن من الصعب السيطرة على حرائق الغابات 

 اسااب حدوث حرائق الغااات .4

 الربق والصواعق ( )  طبيعية أسباب 

 التخلص من املخلفات بطريقة احلرق (      ( امتداد النريان بشرية  ) عمليات الطهى بدون احتياطات أسباب ( * 

 اسااب التصحر .5

 ( الزراعية األراضيزحف الكثبان الرملية على )   *   ) اجلفاف  ( ) تناقص كمية املطر    طبيعية  أسباب 

  اسباب بشرية 

   الزراعية   لألرضاالستغالل املفرط  *    الغري منظم   الرعى اجلائر *  األشجارقطع 

  بسبب طرق الرى التقليدى  متلح الرتبة  

 ) اساب (  حدوث ظاهرة االحتااس الحرارى .6

 األنشطة البشرية  )خاصة األنشطة الصناعية ( من انبعاث الغازات الدفيئة  

 حرق الغابات  *   قطع وإزالة الغابات *  عمليات استخراج ونقل واستهالك الطاقة 

 الدرس الثالث )  األخطار الايئية (
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 واعض أجزاء من المدن الساحلية غرق السواحل .7

 يسبب فى ذوبان اجلليد * تسبب فى ارتفاع درجات احلرارة بسبب ظاهرة االحتباس احلرارى * 

 وغرق السواحل إىل ارتفاع منسوب مياه البحار واحمليطات  ذلك يؤدى 

 

  اكتب ما تشير اليه الجمل التالية : السؤال الثالث :
 ) التصحر (       تدهور القدرة االنتاجية لالراضى الزراعية .1

 ( االحتااس الحرارى)   االرتفاع التدرجيى فى درجة حرارة الطبقة السفلى من الغالف اجلوى القريبة من سطح االرض .2

 ( الغااات)     على استقرارهمن اهم الثروات الطبيعية وتعد جزءأ من النظام البيئى وتعمل  .3

 

 السؤال الرااع : ما النتائج المترتاة على كل مما يأتي :
 ظاهرة االحتااس الحرارى .1

 ذوبان اجلليد وتقلص مساحات اجلليد عند القطبني*    ارتفاع متوسط درجة حرارة العامل 

 من املدن الساحلية غرق السواحل وبعض  أجزاء*    ارتفاع منسوب مياه البحار واحمليطات 

  األمطار ( –الرياح  –تغيري يف باقي عناصر املناخ ) الضغط 

 استخدام طرق الرى التقليدية فى رى االراضى الزراعية .2

 تناقص قدرتها على اإلنتاج ) ظاهرة التصحر (   يؤدى ذلك اىل متلح الرتبة وتدهورها* 

 عمليات الطهى دون األخذ ااالحتياطات داخل الغااة .3

  حدوث حرائق الغاباتامتداد النريان اىل األشجار و  إىل يؤدى 

 التخلص من المخلفات االحرق .4
  بسبب حرق الغابات * حدوث االحتباس احلرارى     حدوث حرائق الغابات 

 

 : األقواس: اختر اإلجااة الصحيحة مما اين  الخامسالسؤال 
 ( كل ما ساق   -   حرائق الغابات –– االحتباس احلرارى – ) التصحر         .................من االخطار البيئية  .1

 حرائق الغااات (   –      السيول    –  الرباكني      –    الزالزل)  .............يؤدى الربق والصواعق ال حدوث  .2

 زيادة انتاج  (          -            تصحر           -       ) خصوبة    متلح االرض من اسباب ........... الرتبة .3

 االنهيارات اجلليدية (     -   السيول     –   االناعاث الحرارى)  ......... إدارة املخلفات بطريقة علمية تقلل من  .4
 

 ماذا يحدث اذا السادسالسؤال 
 ) االحتااس الحرارى (  استمر ارتفاع درجة حرارة العالم  .1

  واحمليطاتالبحار  منسوب مياهارتفاع *    عند القطبني ذوبان اجلليديؤدى إىل 

 التغيري يف باقى عناصر املناخ*    وبعض املدن الساحلية غرق السواحل 

 انخفضت درجة حرارة العالم .2

 اخنفاض منسوب املياه يف البحار واحمليطات  زيادة مساحات املناطق اجلليدية عند القطبني * 

 االحتباس احلرارى* التقليل من تأثري     التغري يف باقى عناصر املناح 
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 استمر اناعاث الغازات الدفئة .3

 حدوث ظاهرة االحتباس احلرارى 

 اختفت جميع الغااات فى العالم .4

 انبعاث غازات ضارة  بالبيئة    صعوبة ختلص األرض من امللوثات *   

 زيادة تأثري االحتباس احلرارى    القضاء على التنوع النباتي واحليواني * 

 المخلفات اطريقة علميةتخلص االنسان من  .5
 سوف يؤدى اىل التقليل من ظاهرتى حرائق الغابات واالحتباس احلرارى 

  البيئياحملافظة على التوان 

 

 قارن اين  السااع : السؤال 
  االخطار الطبيعية واالخطار البيئية 

 األخطار الايئية األخطار الطايعية المقارنة
 عوامل طبيعية مع تدخل اإلنسان فيها  ابه إلنسانال دخل لعوامل طبيعية   ساب الحدوث

 بلفى احلاضر واملستق هلا خصائص سلبية فقط ) كوارث (  هلا أثار سلبية وإجيابية  األضرار والفوائد

 

 السؤال الثامن :  اجب عن األسئلة التالية  : 
 ما هى الجهود الماذولة للتغلب على مشكلة االحتااس الحرارى .1

  البحث عن مصادر طاقة نظيفة*      ترشيد استهالك الطاقة 

 تشجيع زراعة الغابات *     التحكم يف احلرائق  *    وقف إزالة الغابات 

 إدارة املخلفات بطريقة علمية تقلل االنبعاث احلرارى 

 زيادة فرض الضرائب على من يستخدم طاقة تزيد من االنبعاث احلرارى 

 ما مقترحاتك للحد من مشكلة التصحر .2
  املناطق اليت تتعرض للتصحر ومعرفة أسباب التصحر وعالجهاحتديد 

  زراعة األشجار لوقف زحف الكثبان  الرملية*    األمطارتوفري مياه الرى لتعويض نقص 

 املنتظم الرىاستخدام أسلوب *  الرتبة إجهادعدم *   عدم إزالة الغطاء النباتى 

 وهب الله اإلنسان الطايعة فتدخل اإلنسان فى الطايعة اناء وتجميال مرة  وتدميرا مرة أخرى .3
 ما رايك فى العاارة السااقة ولماذا ؟ 
  االرض الزراعية فقام االنسان بزراعة االرض باحملاصيل اليت تنفع االنسان عبارة صحيحة  ألن اهلل خلق 

  فقام االنسان بقطع الغابات  سبب فى استقرار هالغابات جزء من النظام البيئى وخلق اهلل 

  تسبب هذا يف زيادة نسبه التلوث البيئي واختفاء احليوانات والطيور 

 ( االحتباس احلرارى –حرائق الغابات  –مثل التصحر )   تدخل  اإلنسان فقام بالتسبب فى األخطار البيئية 
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 السؤال التاسع  :  ما العالقة اين  : 
 الصناعة واالحتااس الحرارى .1

 استخدام الطاقة الغري نظيفة فى الصناعات تعمل على انبعاث الغازات  الدفيئة 

 وانبعاث الغازات الضارة منها عدم التخلص من خملفات الصناعة بطريقة علمية 

  يؤدى ذلك إىل حدوث االحتباس احلرارى 

 

 :  دلل على صحة العاارات التالية  العاشر السؤال 
 الغااات جزء من النظام الايئي وتساهم في استقراره .1

 تساعد االرض على التخلص من امللوثات   تعترب الغابات من اهم الثروات الطبيعية * 

 مصدر هام لألخشاب    متتص ثاني اكسيد الكربون * 

 

 

 

 

 

االنجاح والتفوقاطيب التمنيات 
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 أمام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      
 ( x)      (كافة حقوقها)   مصر القدمية على حقوقها السياسية فقط يف املرأةحصلت  .1

 ( )         زوجته إسعادكل عناية وحيرص على ب أسرتهكان املصرى القديم حييط  .2

 ( x)     (حسب ظروف المعيشة )تختلف   واألثاثالقدماء من حيث البناء  املصرينيتتشابه مساكن  .3

 ( )            الزينة عند املصريني القدماء أدواتاحللى من  .4

 ( )           كان قصر الفرعون مضرب املثل يف الفخامة االتساع .5

 ( x)     (ثالث وجبات)     تناول وجبتني خالل اليوم اعتاد املصري القديم على .6

 ( )        ناالستئذابعد  إالالتزم املصري القديم بآداب الزيادة فكان ال يدخل البيوت  .7

 ( )           من األعياد العسكرية فى مصر القدمية عيد النصر  .8

 ( )         العرشجلوس الفرعون على من األعياد السياسية فى مصر القدمية عيد  .9

 ( x)     )األغاني الفردية والجماعية(     األغاني الفردية فقطعرف املصري القديم  .10

 ( )            الغناء باملوسيقى وبدون موسيقىعرف املصري القديم  .11

 ( )      كان األبناء يقومون مبساعدة الوالدين يف أعماهلم  ويقومون برعاية قبور الوالدين بعد الوفاة .12

 ( x)     )عرف غسل األيدي (   مل يعرف املصري القديم  غسل األيدي قبل وبعد األكل .13

 

 السؤال الثاني : اكمل الجمل اآلتية :
 الصنارة  ) الشص ( والشباك التى استخدمها املصري القديم فى الصيد األدواتمن  .1

 والمزمار الطبول  استخدمها املصري القديم اليتاملوسيقية  اآلالتمن  .2

 عيد الربيع وعيد رأس السنة االجتماعية فى مصر القدمية األعيادمن  .3

 وتوفري احتياجاتهم األسرة أفراداملصرية رعاية  األسرةيف  األبتوىل  .4

 الطاعةمن حقوق اإلباء على األبناء  .5

 واسعة حتيط بها احلدائق األغنياءكانت منازل  .6

 خشبيةصناديق قام املصري القديم حبفظ مالبسة فى  .7
 

 السؤال الثالث : بم تفسر :
 كان المجتمع المصري قديما حريصا على وحدته وتماسكه   .1

 الن وحدة اجملتمع ومتاسك أفراد اجملتمع هو سبب يف التقدم و االزدهار 

 اختلف األثاث من منزل آلخر .2

 على حسب ظروف معيشة كل أسرة 

 مصر القديمة في أبنائهمعلى تعليم  اآلباءحرص  .3

  حتى يفيد األبناء اجملتمع     هلم شأن يف اجملتمعحتى يكون * 

 

 الوحدة األولى )من روائع حضارتنا (  مظاهر الحضارة المصرية القديمة
 االجتماعية ( الدرس األول ) الحياة
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 ) دلل اختلفت المالبس في مصر القديمة الختالف طبقات المجتمع (  اختالف المالبس في مصر القديمة .4

 بسبب اختالف طبقات اجملتمع 

 كانت مالبس عامة الشعب تصنع من الكتان 

  بالذهب والفضةكانت مالبس الفرعون واألغنياء تصنع من احلرير املطرز 

 القديم يعامل زوجته بكل ذوق واحترام المصريكان  .5

    كانت تساعد الزوج يف بعض األعمال           الن الزوجة كانت حتتل مكانة كبرية يف األسرة * 

  الطهى (  –التنظيف  –الرتتيب  –كانت تشرف على شئون البيت ) تربية األبناء 

 ( الفرعونيةبمكانه مهمة في مصر  األم) تمتعت   األسرةمصر القديمة مكانه مهمة فى  في المرأةاحتلت  .6

 الطهى والتنظيف ( املنزلية باألعمال* تقوم    كانت تشرف على تربية األبناء ألنها ( 

  البيع والشراء  (  -التعاقد      -الشهادة    –هلا حق فى  )  الوراثة *    األعمالتساعد زوجها يف بعض 

 فنون الموسيقى فيبرع المصري القديم  .7

 النهم استخدموا اآلالت املوسيقية مثل املزمار والطبول 

 واالحتفاالت عند المصريين القدماء األعيادتعددت  .8

 بسبب تعدد املناسبات املختلفة للمصريني القدماء 
 

 على صحة العبارات التالية  دللالسؤال الرابع : 
 تميز مسكن المصري القديم بالبساطة .1

 كان يتكون من طابق واحد أو طابقني    كان يتم بناؤه بالطوب اللنب * 

  حجرتني أويتكون من حجرة كان 

 كانت حياة المصرى القديم مستقرة يسودها الود .2

  امام القانون* عدم التفرقه بني الناس     الن املصريني القدماء طبقوا العدالة واملساوة 

 بكل عناية أسرتهكان المصري القديم يحيط  .3

 كان يقوم بتعليم األبناء     يف املنزل زوجته كان يساعد *   زوجته وال ينازعها إسعادعلى  كان حيرص * 

 األسرة يقوم حبماية*     األسرةتوفري حاجات * يقوم ب   بالرفق واحلنان يعامل زوجته 

 تنوعت وسائل الترفيه والتسلية عند المصريين القدماء .4

 تقاذف الكرة   – الشطرنج   –  الرياضية مثل املصارعة واملبارزة األلعاب  مارس املصريون 

  (  الطبول –املزمار  اآلالتاهم  ) املوسيقى مارس املصريون 

 عرف املصريون العناء الفردى واجلماعى باملوسيقى وغري موسيقى 

  األسود ( –الغزالن  -السمك   -)احلمام مثل  رياضة الصيد مارس املصريون 

 ) تعدد طبقات المجتمع المصري القديم (  كان المجتمع المصري القديم مجتمعًا طبقيًا .5

 : حيث تكون من عده طبقات وهى 

  (  حكام األقاليم – الكتبة – الكهنةكبار  –الوزراء  )   الطبقة الثانية  *   وأسرته  (الفرعون  ) الطبقة األوىل 

 (   أصحاب احلرف املميزون -التجار –صغار املوظفني )    الطبقة الثالثة 

  ( الرعاة – احلرفيون –عمال الزراعة )  الطبقة الرابعة 
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 فى حياتهم وبعد موتهم فى مصر القديمة بإبائهمبارين  األبناءكان  .6

  أعماهلماحرتام والديهم ومساعدتهما فى *   حيرصون على التفوق فى الدراسة األبناءكان 

 كانوا يقومون برعاية قبورهم بعد وفاتهم 

 قامت العالقة بين الزوجين في مصر الفرعونية على مبدا التعاون .9

 الزوجة تساعد زوجها يف العمل    يساعد الزوجة يف اعمال البيت الزوج * 

 املشاركة يف تربية االبناء 

 كلها جد وكفاحلم تكن حياة المصريين القدماء  .10

 الن املصريني القدماء جلئوا إىل بعض األساليب للرتويح عن انفسهم 

  ممارسة  املوسيقى والغناء    عن طريق التسلية والرتفيه مثل  األلعاب الرياضية* 

 عاليةالمصرية القديمة مكانه  األسرةكان لالب فى  .7

  واألبناءكان له حق الطاعة والتقدير واالحرتام من الزوجة *     األسرة   هو  رب  وراعى   

   حيمى األسرة   ألنه كان يوفر احتياجات األسرة  *      

 الرياضية على الرجال األلعابلم تقتصر  .8
  ( قاذفات الكرة )  لعبة مثل   املرأة  األلعابمشلت 

  إخفاء الوجه ( -العصا والطوق   )  لعبة األطفال مثلمشلت األلعاب 

 تعددت األعياد واالحتفاالت عند المصريين القدماء .9

 عيد االله أمون      عيد الربيع و عيد  راس السنة * 

  احلصاد ( –البذر  –* عيد  ) الفيضان   عيد النصر *   عيد جلوس الفرعون على العرش 

 طعامهمراحل طريقة تناول المصرى القديم تعددت  .10
 ثم استخدم املوائد املنخفضة*    كان املصري القديم  يتناول الطعام على احلصرية 

 ثم استخدم املوائد املرتفعة ذات املقاعد اليت جيلس عليها 

 ) بم تفسر اختلف المسكن في مصر القديمة (   اختلف المسكن في مصر القديمة  .11

 العالقة بين الطبقة االجتماعية وشكل المسكن عند المصريين القدماء ( ) ما   

 بسبب اختالف طبقات اجملتمع 

  كان يتكون من طابق أو طابقني      منازل عامة الشعب كانت تبنى من الطوب اللنب * 

  اجلدران بها النقوش والزخارف –* كانت حتيط باملنازل احلدائق   احسن حاال  –منازل األغنياء اكثر اتساع 

 قصر فرعون كان ضخم ومتسع 

 
 اليه العبارات التالية : ر: اكتب ما تشي  الخامسالسؤال 

 (الحياة االجتماعية)   فى املأكل وامللبس كانت تتمسك بها مجيع طبقات الشعب املصري اليتالعادات والتقاليد  .1

 (الطبقة االجتماعية)     مشرتكة وأهدافجتمعهم صفات ومصاحل  األفرادجمموعة من  .2

 ( األب)        وراعيها وله حق الطاعة واالحرتام األسرةرب  .3

 ) الطبقات (       الفئات اليت يتكون بها اجملتمع املصرى القديم .4
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 : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :  السادسالسؤال 
 (  الفرعون     -  الكاتب       –     الوزير      –       الكاهن)    وأسرته .........  كان على قمة اجملتمع املصري القديم .1

 ( كل ما سبق  -التعاقد    -  البيع والشراء -  الشهادة -  الوراثة)     املصرية بكثري من احلقوق منها ........ املرأةمتتعت  .2

 (    الصوف      -     احلرير   –     الكتان    –           القطن)   مصر القدمية تصنع من ............ يفكانت مالبس عامة الشعب  .3

 (كل ما سبق – الشص –الشباك  -احلربه    -عصا الرماية  )  ................  عند املصريني القدماء الصيدمن أدوات  .4

 ( الرابعة        -    الثالثة   -   الثانية   -  األوىل)  بني طبقات اجملتمع ....احتلت املرتبة ... واحلرفيون عمال الزراعة  .5

 (  اهلند - الرافدين    –       فينيقيا    –         بالد بونت)   .......   تصنع من احلرير املستورد من األغنياءكانت مالبس  .6

 (  النصر          -       أمون       -        الفيضان       –   الربيع)                الدينية عند املصريني القدماء ......... األعيادمن  .7

 ( كل ما سبق   -  األثقالرفع  –     املبارزة  -    ) املصارعة                مارس املصرى القديم رياضة ............ .8

 ( كل ما سبق         – إخفاء الوجه      –    الطوق والعصا )     مارس األطفال يف مصر القدمية رياضيات مثل ......... .9

 كل ما سبق (    - البذر   – الفيضان   – ) احلصاد  من األعياد االقتصادية اليت احتفل بها املصري القديم .عيد .......... .10

 ( كل ما سبق      –      التحطيب       –  الشطرنج )  من العاب الذكاء اليت مارسها القدماء املصريني .............. .11

 ( كل ما سبق   -الوطنى          –الدينى           -عرفها املصري القديم الغناء.................. ) الشعبى   اليتمن أنواع الغناء  .12

 
 المترتبة على كل مما يأتى  ما النتائجالسؤال السابع  

 المصرية القديمة للمرأةتقدير المجتمع  .1
   ( البيع والشراء    -التعاقد      -الشهادة    –الوراثة ) اصبح هلا احلق فى 

 اختالف ظروف المعيشة بين طبقات المجتمع المصرى القديم .2
 ( األثاث  - امللبس   -املسكن   )  اصبح هناك اختالف فى 

 واالحتفاالت باألعيادشغف المصريين القدماء  .3
 مثل  اصبح هلم أعياد  كثرية حيتفلون بها 

 عيد االله أمون      عيد الربيع و عيد  راس السنة * 

  احلصاد ( –البذر  –* عيد  ) الفيضان    * عيد النصر   عيد جلوس الفرعون على العرش 

 حرص المصريون القدماء على تطبيق العدالة والمساواة أمام القانون  .4
  الود واحلب* كانت احلياة يسودها      أدى إىل استقرار حياه املصريون 

 ( مسكن الفرعون – األغنياءمساكن  –مساكن عامة الشعب )    قارن بينالسؤال الثامن  : 
 

 مسكن الفرعون مساكن األغنياء عامة الشعب
 متيزت بالبساطة  احسن حال واكثر اتساعا   كان قصر 

 كان يبنى  من الطوب اللنب  كان ضخم ومتسع اجلدران حماله بالزخارف 

   طابق أو طابقني و حجرة أو حجرتنييتكون من  حتيط به احلدائق اجلميلة  
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 حقوق االم واألب –واجبات االم واألب 
 االم االب المقارنة

 الواجبات   توفري احتياجات االسرة –رعاية االسرة  ) االشراف على شئون بيتها ) طهى وتنظيف 

 مساعدة الزوج 

 تربية األبناء 

 احلقوق  له الطاعة والتقدير 

  االحرتام من الزوجة واالبناءله 

 هلا حق الوراثة والشهادة

 هلا حق التعاقد يف البيع والشراء

 ما رايك في السؤال التاسع  : 
 آداب وقواعد الزيارة عند المصري القديم .1

  ن ندخل على احدأن قبل أذ* ألننا جيب ان نست  كانت من اآلداب والعادات  والتقاليد احلسنة 

 في المجتمع المصري قديما األمدور  .2
 ألنها  فى حياه األسرة املصرية القدمية ميهلا دور عظ األم تكان 

 الطهى والتنظيف ( تقوم باألعمال املنزلية*   تقوم برتبية األبناء حتى يكونوا أبناء صاحلني للمجتمع ( 

 تقوم مبساعدة زوجها حتى تعينه على ظروف احلياه 

 
 ما تحته خط  صوب السؤال العاشر  

 ) العاب رجال (      األطفالالعاب التصويب على قطع خشبية من  .1

 ) فى الصيد (     الزراعةاملستخدمة فى  األدواتعصا الرماية واحلربة من  .2

 )  الحرير (   الكتانكانت مالبس األغنياء والفرعون فى مصر القدمية تصنع من  .3

 الطوب اللبن ()       الحجارةبنى املصري القديم مسكنة من  .4

 ) الحصير (     المنضدةكان املصري القديم يتناول طعامه فى بداية األمر على  .5

  )مارست المرأة(   يف مصر الفرعونية كثريا من األلعاب مثل قاذفات الكرة مارس األطفال .6

 

 السؤال السادس  : ماذا يحدث اذا : 
 لم يتمسك أفراد المجتمع بعاداته وتقاليده .1

  عدم تقدم وازدهار اجملتمع       تفكك اجملتمع * 
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 المستفادة  الدروسالسؤال السابع  : ما 
 الحياه العائلية فى مصر الفرعونية  .1

  لآلخر* مساعدة كل منهم    و األم  األباحلب واالحرتام املتبادل بني البد ان يسود 

  واألبناء لآلباء* طاعة الزوجة       احرتام األبناء للوالدين 

  اجملمع يعود بالنفع على احلرص على تعليم األبناء حتى 

 اذا عرف المصرى القديم زراعة أشجار التوت وتربية دودة القز .2
  مل يتم استرياد احلرير من فينقيا     سوف يتم انتاج احلرير * 

 السؤال الثامن  :اجب عن االسئلة التالية
 القديمةاهم مكونات اثاث المسكن فى مصر  .1
  صناديق خشبية حلفظ املالبس ( -املقاعد   –كانت املنازل مليئة  )  باآلسرة والوسائد 

 كانت بها  موائد و أوعيه للطعام واملياه 

 اهم ادوات الزينة عند المصريين القدماء .2
  اخلوامت ( –الكحل  –احلنه  -األمشاط –العطور  –األساور –األقراط  –استخدم املصريون )العقود 
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 أمام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      
 ( )         مصر القدمية يفمبظاهر الطبيعة  ةاهلريوغليفيالكتابة  تأثرت .1

 ( )                                                 قصة سنوحى   و  البحار الغريققصة  القصصي األدب أنواعمن  .2

 ( )        احلكيم انى و بتاح حتباحلكيم   تعاليم التهذييب األدب أنواعمن  .3

 ( x)     (دب المديحأ)     ويشيد بفضله  الفرعون أعمال الديين األدبميجد  .4

 ( )        من  اليمني إىل اليسار   -من اعلى إىل اسفل     ةتكتب اللغة اهلريوغليفي .5

 

 السؤال الثاني : اكمل الجمل اآلتية :
 الدينى األدبمن وكتاب املوتى   األهرامنصوص  .1

 على استخدام الرموز الهيروغليفيةتقوم الكتابة  .2

 وصايا الفرعون البنه التهذيبي األدبيصور  .3

 

 السؤال الثالث : بم تفسر :
 ترك لنا المصريون القدماء تراثا زاخر من اآلداب شاهدا على إبداعاتهم األدبية .1

 ال نه تناول قضايا املصريون القدماء السياسية واالجتماعية والدينية 

 ازدهار الحياة الفكرية والثقافية فى مصر القديمة .2

  نهر النيل  (   -املناخ املعتدل   –بسبب العوامل الطبيعية مثل ) املوقع املتميز 

  ساعدت هذه العوامل على كشف طاقة املصري القديم يف األبداع 

   األدب ( –الكتابة  –الفكرية  –) الثقافية يف كافة اجملاالت 

 الخط المقدسبالهيروغليفية سميت الكتابة  .3

 اخلط الرمسى للدولة* هو  تسجل بها النصوص الدينية*  كانت تنقش على جدران املعابد  ألنها 

 الهيراطيقية بخط رجال الدين سميت الكتابة .4

  الربدى أوراقالن الكهنة كانوا يستخدمونها فى الكتابة على 

 الشعبيالديموطيقية بالخط سميت الكتابة  .5

 احلياة العامة نواحيمجيع  يفكانت تستخدم  ألنها 

 أنواع واغراض االدب المصرى القديم ( ) تعدد  األدبالمصري القديم فى مجال  إبداع .6

  (  السياسية واالجتماعية والدينية)   بسبب تنوع قضايا املصري القديم 

 القديم أهمية األدب المصري .7

  الدينية ( –االجتماعية  –يشهد األدب املصري القديم على القضايا املصرية القدمية مثل القضايا ) السياسية 

 القديم للمصريبالنسبة  األهرامنصوص  أهمية .8

  األخرىألنها كانت عونا للميت يف احلياه 

 

 الدرس الثاني  : إبداعات مصرية ) الكتابة واألدب (
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 ابتكار المصريين القدماء الكتابة .9

  تدوين اهم االحداث يف حياتهم   للتعبري عن أفكارهم ومعتقداتهم * 

 وضع الكتابات الدينية مع الميت .10

  امليت يف احلساب ملساعدة                  

 التهذيبي باألدباهتمام المصري القديم  .11

  دب احلكم والنصائح والسلوك والرتبية واخللقأألنه 

  يتناول التعاليم والوصايا اليت تهدف اىل املوعظة والنصح 

 

 : اكتب ما تشير الية الجمل التالية:  الرابعالسؤال 
   الهيروغليفية(الكتابة )    وهو اخلط الرمسى للدولة كلمة يونانية تعنى اخلط املقدس .1

 (الهيراطيقيةالكتابة )  الربدى ومسيت خبط رجال الدين أوراقكتابة استخدمها الكهنة فى الكتابة على  .2

 الديموطيقية ()   وتسمى باخلط الشعبى  تستخدم يف مجيع أنواع احلياة العامةكتابة  .3
 (القبطيةالكتابة )     من الكتابة املصرية القدمية األخريةكتابة متثل املرحلة  .4

 ( البردى)     نبات استخدمه القدماء املصريني فى صناعة الورق .5

 ( األدب القصص) التى تعكس بعض القضايا السياسية واالجتماعيةاخلرافية  أودب يقدم القصص احلقيقية أ .6

 ) األساطير الدينية (     هى قصص خيالية غري واقعية تهدف للعربة  والعظة .7

 ) أناشيد أخناتون (     كان حييى بها أخناتون االله أتون ) قرص الشمس ( .8
 

 الصحيحة مما بين القوسين : اإلجابة: اختر  الخامسالسؤال 
 (األساطري    –     كتاب الموتى   -    األهرامنصوص )     ...... الربدى وتوضع مع امليت أوراقكتاب دينية كانت تكتب على  .1

 (    الطوفان     –         أمون      –           واوزوريس إيزيس)                 ................ أسطورة األدب الدينىمن  .2

 اهلريوغليفية(         –         اهلرياطيقية            –     القبطية)                    الدميوطيقية من الكتابة ...........  الكتابة  تاشتق .3

 تعاليم بتاح حتب (   –  قصة سنوحى  - ) أناشيد أخناتون    الدينى ....................من األدب  .4

 الدينى (      –التهذيبى        –      المديح      –)  القصصى  األدب الذى جمد أعمال سنوسرت الثالث أدب ............... .5

 

 السؤال السادس : ما النتائج المترتبة على :
 الكتابة الهيروغليفية على جدران المعابداستخدام  .1

 مسيت باخلط املقدس 

 استخدام الكتابة الديموطيقية في جميع نواحى الحياه .2

 مسيت باخلط الشعبى 

  الهيراطيقيةاستخدام الكهنة الكتابة  .3

 مسيت خبط رجال الدين 

 حرص المصرى القديم على ترك ما يساعد الميت في قبره .4

  املتوفىأدى إىل وضع كتاب املوتى مع 
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 تأثر المصري القديم بكل ما يحيط به من مظاهر الطبيعة .5

  أدى إىل ظهور اللغة اهلريوغليفية  طيور (  –نبات  –حيوان  –استخدم الرموز )  إنسان *  

 ( على الثقافة فى مصر نهر النيل  -المناخ المعتدل   –الموقع المتميز اثر العوامل الطبيعية  )  .6

  الثقافية  والفكرية يف مصر القدميةأدى إىل ازدهار احلياة 

 اإلبداعية فى مجيع اجملاالتاملصري القديم فى الكشف عن طاقته  الطبيعية ساعدت العوامل  

 
  السؤال السابع : ما يحدث اذا :

 لم يتم اكتشاف الكتابة قديما .1

  من حضارة  فى خمتلف اجملاالت ما توصل اليه كتابة املصري القديم يستطيع مل  

   تاريخ املصري القديم وحضارتهممل نستطيع معرفة 

 

 السؤال الثامن من أكون : 
 ( ةالكتابة الهيروغليفي)    وهو اخلط الرمسى للدولةاملعابد واملقابر  جدرانعلى  نقشيمت  .1

 ( الديني ) األدب     وعقيدة البعث واخللود تناولت احلياة بعد املوت .2

 ( التهذيبى ) األدب      واألخالقتناولت احلكم والسلوك والرتبية  .3

 ( دب المديح) أ      بفضائله واشدالفرعون  أعمالقمت بتمجيد  .4

 ( القصصي ) األدب   اإلنسانعكست بعض القضايا السياسية واالجتماعية اليت كان يعيشها  .5

 
 من حيث االختالف والتشابه (  وكتاب الموتى األهرامنصوص  )    بينقارن السؤال التاسع  

 كتاب الموتى نصوص األهرام
  هي نصوص سجلت على جدران األهرام 

 تكون عونا للميت يف احلياة األخرى 

 هى كتابات دينية على ورق الربدى 

 كانت توضع مع امليت لتساعده يف احلساب 

 من االدب الدينى 

 توضع مع امليت عونا له 

 من االدب الدينى 

 توضع مع امليت عونا له 

 
 دلل على صحة العبارات التالية   السؤال العاشر  :

 تأثر المصري القديم بكل ما يحيط به من مظاهر الطبيعة فى الكتابة .1
  يف الكتابة اهلريوغليفية الطيور (  –النبات  –احليوان  –) اإلنسان  استخدم الرموز التاليةحيث 

 األدبالمصري القديم فى مجال  إبداع .2
 يفتتمثل  األدبمن  ًاحيث ترك لنا تراث :  

 ( الدينية األساطري – أخناتون أناشيد -الدينى مثل  ) كتاب املوتى   األدب 

 قصة البحار الغريق ( -القصصى مثل ) قصة سنوحى   األدب 

 احلكيم انى ( –التهذيبى مثل ) تعاليم احلكيم بتاح حتب  األدب 

 دب املديح مثل ) متجيد امللك سنوسرت الثالث (أ 
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  كان لرجال الدين دورًا في تطوير الكتابة المصرية القديمة ( .3

 حيث استخدم رجال الدين اللغة اهلريوغليفية  يف  النقش على جدران املعابد واملقابر 

 ثم استخدام اللغة اهلرياطيقية يف الكتابة على أوراق الربدى لتكون اكثر سهولة 

 )تمثل ذلك في ( المصرى قديماارتبطت أنواع متعددة من االدب بالفكر التخيلى  .4

 االدب الدينى يف االساطري الدينية مثل اسطورة ايزيس و اوزيريس 

 االدب القصصى مثل القصة اخلرافية البحار الغريق 

 األدبظهر اثر عقيدة البعث والخلود على المصري القديم فى  .5
  للميت فى احلياة األخرىظهر ذلك فى نصوص األهرام التى سجلت على جدران األهرام لتكون عونا 

 كتاب املوتى الذى يتم وضعه مع امليت ملساعدته فى احلساب 

  تعددت األدوات التى استخدمها المصري القديم فى الكتابة .6
  األقالم   احلرب ) األسود واألمحر  ( حيث استخدم الورق املصنوع من نبات الربدى * 

 )ابدع المصرى القديم في مجال االدب (       األدبية ابتاعتهمشاهدا على  األدبترك لنا المصريون القدماء تراثا زاخرا من  .7

 ) تعدد أغراض االدب عند المصريين القدماء  (
  الدينية  ( مثل –االجتماعية  –تناول األدب املصري القضايا ) السياسية 

  أدب املديح –األدب التهذيبى  –األدب القصصى  –األدب الدينى 
 

  ( ما الدروس المستفادة من النصيحتين التاليتين)      : اجب عما يأتى :  عشر الحاديالسؤال 
 ال تخن من ائتمنك حتى تزداد شرفا .1

 جيب علينا أن نصون األمانة وان نرد األمانات إىل أصحابها 

 ألن األمانة جتعل اإلنسان حمرتما فى اجملتمع   األمانة جتعل اجملتمع ينهض ويتقدم    * 

 الحق فإن قيمته خالدة ما اعظم .2
 البد ان نبعد عن الظلم جبميع أشكاله  البد ان نتمسك بالعدل واحلق فى حياتنا * 

   وآمناألن تطبيق العدالة بني الناس جيعل اجملتمع مستقرا 

 

 ) أنت عظيم يا سيد وطنه  (     السؤال الثاني عشر  : 
 إلى أي نوع من األدب ينتمى الفقرة السابقة .1

 أدب املديح 

 ) ابدع المصري القديم فى مجال األدب كاالتى  : (  برهن على إبداع المصري القديم فى مجال األدب .2

  ( هو الذى يتناول حياة اإلنسان بعد املوت)   األدب الديين 

  قصص واقعية  وقصص خرافية ( تعكس بعض القضايا يف اجملتمع األدب القصص هي تشمل  ( 

  ( التعاليم والوصايا التى يوجها احد احلكماء إىل تلميذه او الفرعون إىل ابنه يصور)   األدب التهذييب 

  ( األدب الذى كان ميجد أعمال الفرعون)   ادب املديح هو 

 حدد الدروس المستفادة من االدب التهذيبى     عشر  :  الثالثالسؤال 
 والرتبية * أهمية النصائح يف السلوك   أهمية تهذيب النشء باألخالق احلميده 
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 أمام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      
 ( )          احملاصيلاستخدم املصري القديم علم احلساب فى معرفة كمية  .1

 ( x)      (لم يتوصل)   توصل العلم احلديث إىل معرفة سر التحنيط عند القدماء املصريني .2

 ( )           مصر القدمية تبنى من الطوب اللنب يفكانت املساكن  .3

 ( x)      (ال يوجد اثر)     باقية ملنازل وبيت املصريني القدماء أثارما زالت هناك  .4

 ( x)     ) التقدم في الطب(  تقدم املصرى القديم يف الكيمياء على حتنيط جثث املوتىساعد  .5

 ( x)      (معابد االلهه)    لإلهلةكانت املعابد اجلنائزية مكانا تقدم فيه القرابني والشعائر  .6

 ( )            عرف املصري القديم التخصص يف الطب .7

 ( x)      ) خاصة الكيمياء(   ما عدا علم الكيمياءعرف املصريني القدماء كثري من العلوم  .8

 ( )             تفوق املصريني القدماء يف فن النحت .9

 ( )        الدير البحرى من املعابد اجلنائزية فى مصر القدميةحتشبسوت ب يعترب معبد .10

 

 السؤال الثاني : اكمل الجمل اآلتية :
 الشمسي من استخدم التقويم أوليعترب املصري القديم  .1

 الزراعية الدورة فصول لتتناسب مع ثالثقسم املصري القديم الفصول الزراعية إىل  .2

 األحجار ومقربته من  الطوب اللبنبنى املصري القديم مسكنه من  .3

 النسئاطلق املصرى القديم على األيام اخلمسة األخرية من السنة أيام  .4

 يف قياس مساحة األرض الزراعية راعالقدم والذاستخدم املصرى القديم  .5

 المعابداستخدم املصرى القديم النقش على احلجر على جدران  .6

 
 السؤال الثالث : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين

 (    كل  ما سبق   –  التطبيق      -     البحث       – التجربة)   ...........   اهتم املصري القديم بالعلم القائم على  .1

 (   كل ما سبق  -  العقاقري     -     األلوان       – األصباغ)    ..............  من دالئل براعة املصري القديم فى الكيمياء اكتشاف .2

 ( الحفرة -  املصطبة  -  اهلرم املدرج    –  اهلرم الكامل)      ...........            بدأت املقابر عند القدماء املصريني بـ .3

 (    الرمسيوم    –    مسبل أبو     -   األقصر     –   الكرنك)     .......   رمسيس الثاني معبد أقامهامن املعابد اجلنائزية التى  .4

 (  حتشبسوت    –   مسبل أبو     -   األقصر     –)الكرنك        .......  األقصرمن املعابد اجلنائزية يقع بالدير البحري غرب  .5

 مخس مراحل ( – اربع مراحل –ثالث مراحل  –) مرحلتني     مراحل بناء املقابر بـ .................مرت  .6

 (كل ما سبق     –   األقصر     –    الكرنك     -  ) أبو مسبل        ............. اإلهلةمن معابد  .7

 
 

 العمارة  (  -الفن  –الفكرية ) العلم  الثقافية و الدرس الثالث ) الحياة
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 السؤال الرابع : بم تفسر
 المقابربناء باهتمام المصريون القدماء  .1

 بسبب اعتقاد املصري القديم  بالبعث واخللود   

 بناء المصري القديم المعابد الجنائزية .2

 لتقام فيها الصلوات وطقوس اجلنازة على املتوفى 

 قسم المصرى القديم السنة الى ثالثة فصول .3

 فصل احلصاد ( –فصل البذر  –) فصل الفضيان  حتى  تتناسب مع الدورة الزراعية 

 المصريين القدماء بالتحنيطاهتمام  .4

 العتقادهم يف البعث واخللود    بسبب رغبتهم فى احلفاظ على جثث موتاهم * 

 

 بناء المصري القديم معابد اإللهة .5

 إلقامة الشعائر الدينية لآلهلة     لتقديم القرابني إىل اآلهلة * 

 برع المصريون فى تحنيط الموتى .6

 فى فكرة البعث واخللود العتقادهم*     للحفاظ على جثث املوتى 

 المصريون القدماء فى علم الهندسة براعة .7

 النهم عرفوا املربع واملستطيل والكثري من األشكال اهلندسية 

 بناء األهرامات على مبادئ النظريات اهلندسية 

 لم تصمد بيوت ومساكن المصريين القدماء كثيرا مع مرور الزمن .8

 كانت تبنى من الطوب اللنب  ألنها 

 المصريون من معرفة مواقع النجوم والكواكبتمكن  .9

 بسبب تفوق املصريني القدماء يف علم الفلك 

 يعد معبد حتشبسوت من المعابد الجنائزية .10

 الن الغرض من املعبد إقامة الصوات والطقوس على املتوفى 

 تقسيم المصري القديم السنة إلى ثالث فصول .11

 حتى تتناسب مع الدورة الزراعية 

 كل من التحنيط والفنون والعمارة في الفراعنةبراعة  .12

 والنحت والرسم بسبب تفوق املصري القديم يف علوم الطب والعمارة واهلندسة 

 حين لم تصمد مساكنهم فيصمود مقابر قدماء المصريين للزمن  .13

 بينما املقابر كانت تبنى من احلجارة  الن مساكن املصريني كانت تبنى من الطوب اللنب * 

 القديم للقدم والذراعاستخدم المصرى  .14

 لقياس مساحة األرض الزراعية 

 علم الطببالمصريين القدماء  اهتمام .15

  كانت من املهن ذات التقدير واالحرتام لدى املصريني القدماءألنها 

  التحنيط -التخصصات  – طرق العالج –فعرف املصري القديم تشخيص األمراض 
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 : قم بتصحيح ما تحته خط الخامسالسؤال 
 ) تمثال  أبو الهول (    األكبرالهرم من دالئل براعة املصري القديم فى فن النحت   .1

 )المعابد الجنائزية (   إلقامة طقوس اجلنازة على املتوفى المعابد اإللهيةأقام املصرى القديم  .2

 ) نفرتارى (      خوفومن إبداعات املصرى القديم يف فن التصوير باأللوان مقربة  .3
 

 : ماذا يحدث اذا   السادسالسؤال 
 بنى المصري القديم البيوت من الحجارة .1

  اآلنصمود بيوت املصريني القدماء حتى أدى ذلك إىل 

 بنى المصري القديم معابدة من الطوب اللبن .2

  انهيار املعابد  و عدم صمودها حتى األن    

 لم يتأثر المصرى القديم بالدين في مجال العلوم والعمارة .3

  مل يتمكن بناء املقابر من احلجارة  املصرى القديم اىل الرباعة يف الطب والتحنيطمل يتوصل * 

 لم يتفوق المصري القديم فى علم الفلك .4

 عدم معرفة التقويم الشمسى    عدم معرفة مواقع الكثري من النجوم والكواكب * 

 ساعة متساوية 24اليوم إىل عدم تقسيم *  عدم تقسيم السنة إىل ثالث فصول لتتناسب مع الدورة الزراعية 

 لم يعتقد المصري القديم بفكرة البعث والخلود .5

  حتنيط اجلثث علم التوصل إىل عدم *       األهرامعدم قيامة ببناء 

 لم يتوصل المصريون القدماء لمعرفة علم الكيمياء .6

 من األعشاب واألدوية عدم توصل املصري القديم إىل صناعة األلوان واألصباغ والعقاقري 

 
 

 : ما النتائج المترتبة على السابعالسؤال 
 الفلك فى علمالمصريين القدماء  براعة .1

 إىلتوصل املصريني القدماء أدى ل  

 معرفة التقويم الشمسى    معرفة مواقع الكثري من النجوم والكواكب * 

  ساعة متساوية 24 إىلتقسيم اليوم *    ثالث فصول لتتناسب مع الدورة الزراعية إىلتقسيم السنة 

 براعة المصريين القدماء بالتحنيط .2

 مل يتوصل العلم احلديث اىل معرفة سر التحنيط   ظلت جثث موتاهم باقية حتى االن * 

 الهندسة فيتفوق المصري القديم  .3

  معرفة األشكال اهلندسية مثل املربع واملستطيل   واملعابد األهراماتاستطاع املصرى القديم بناء * 

 المصري القديم مسكنه من الطوب اللبن بناء .4

 عدم صمود املساكن املصريني القدماء لفرتة طويلةذلك إىل  أدى 

 برع المصريون القدماء فى الطب .5
 حتنيط اجلثث* معرفة علم     توصلوا إىل تشخيص األمراض وطرق عالجها  

  ( الباطنة  – األسنان  - العيون  معرفة التخصصات املختلفة  مثل– ) ... اجلراحة     
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 والفنون والهندسة تقدم المصريون القدماء فى علم العمارة .6

 واملساكن ترتيب على ذلك ان تركوا لنا الكثري من األهرامات واملعابد والتماثيل واملقابر 

  تشهد على براعتهم فى العمارة والفنون األنقائمة حتى 

 المصري القديم بالبعث والخلود إيمان .7

  أدوات* وضع مع اجلثة كل ما حيتاج اليه املتوفى من   * حتنيط جثث املوتى  املقابربناء 

 تقدم المصريين القدماء فى علم الكيمياء .8

  (  األعشابمن  واألدوية العقاقري   -   األصباغ   -   صناعة األلوان  )   إىلتوصل املصري القديم 

 

 السؤال الثامن  : دلل على صحة العبارات التالية
 ادرك المصريون انه ال حضارة دون االهتمام بالعلم والعلماء .1

 حيث اهتموا بالعلم القائم على التجربة 

 اهلندسة  ( –احلساب  –مثل ) الفلك  مجيع اجملاالت فى اإلبداععلى  العلماء التى تساعدهم قاموا بتوفري كل الوسائل 

 المصريون القدماء فى علم الهندسة براعة .2
  األهرامات الدليل على ذلك *   معرفة شكل املربع واملستطيل وغريهم من األشكال اهلندسية 

 برع المصري القديم فى الطب .3
 جراحة ( –باطنه  – أسنانالتخصصات فى الطب )  *عرفوا   وطرق عالجها األمراضتشخيص  عرفوا 

  حتنيط املوتى إىلالتوصل 

 المصريون القدماء علم الكيمياء برع .4
  األعشابمن  واألدوية * حتضري العقاقري   الصبغة   *    األلوانعرف املصري القديم 

 الفنونبرع المصري القديم فى  .5
  اهلول أبوبرع املصري القديم فى حنت التماثيل مثل متثال 

 برع املصري القديم  فى الرسم على اجلدران وتلوينها مثل مقربة نفرتارى 

 برع المصري القديم فى العمارة  .6
 بناء الكثري من األهرامات واملقابر واملعابد حيث قاموا ب 

 استخدموا  احلجارة فى البناء وما زالت قائمة وشاهدة على تفوقهم 

 ( توصل املصريني القدماء إىل)  المصريون القدماء فى علم الفلك إنجازاتتعددت  .7
  معرفة التقويم الشمسى *    مواقع الكثري من النجوم والكواكب (  ) معرفة 

 ساعة متساوية 24تقسيم اليوم إىل *    تقسيم السنة إىل ثالث فصول لتتناسب مع الدورة الزراعية 

 حتقيق تعامد الشمس مرتني على وجه رمسيس الثانى 

 ليوميةوقواعد الحساب فى حياتهم ا أصولبرع المصريون القدماء فى تطبيق  .8
 النهم استخدموا الحساب في  

 تقدير كمية احملاصيل * معرفة موسم الزراعة النيل* تنظيم مياه  قياس مساحة األرض الزراعية * 

 تسجيل رواتب اجلند  واملوظفني  * حصر غنائم احلرب   املعامالت التجارية * 
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 اإلتقانبلغ النحت عند المصريون القدماء درجة كبيرة من  .9
  حيث حنت الكثري من التماثيل منذ بداية التاريخ على صخور شديدة الصالبة 

  اهلول ( أبومن اشهر التماثيل ) متثال  

 ابدع المصري القديم فى الرسم على الجدران .10
  مثل مقربة امللكة نفرتارى*   حيث ظهر ذلك فى النقوش املوجودة على جدران املقابر 

 القديمةتطور بناء المقابر فى مصر  .11
 كانت املقربة عبارة عن حفرة يف األرض تتوارى فيها اجلثث 

  حجرتني حتت سطح األرض فوقها مصطبة أوثم كانت حجرة 

  مصاطب 6ثم كان هرم مدرج مكون من 

  األكربثم كان هرم كامل مثل اهلرم 

 

 : اكتب ما تشير اليه الجمل التالية التاسعالسؤال 
 ( التقويم الشمسى)     وأيامنظام تقويم اتبعه املصريون القدماء وقسموا السنه إىل شهور  .1

 (التحنيط)        حفظ اجلسم سليما بعد املوت .2

 ( النسئ أيام)       اخلمس املتبقية من العام بعد تقسيمة األيام .3

 ( المعبد)       دار للعبادة كان يستخدمه املصريون القدماء .4

 ) المعابد الجنائزية (    تقام بها الصلوات وطقوس اجلنائز على املوتى معابد كانت .5

 ( اآللهة) معابد     لآلهلةمعابد كانت تقام فيها الشعائر والعبادة وتقدم القرابني  .6

 

 

 اإللهةقارن بين المعابد الجنائزية ومعابد :   السؤال العاشر
 ومعابد االهله املعابد اجلنائزية

  الصلوات وطقوس اجلنازة على املتوفىكانت تقام فيها    يقيمون الشعائر لآلهلة( -كان املصريون يقدمون فيها  )القرابني 

   معبد الرمسيوم  (       -مثال  ) معبد حتشبسوت  (   معبد أبو مسبل ( -معبد األقصر   –مثال   ) معبد الكرنك 
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 أمام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      
 ( )            استاء املصريون القدماء من حكم الفرس هلم .1

 ( )             مصر يفكجنود مرتزقة  اإلغريقعمل  .2

 ( x)      )احترامه(   املصرية للديانةكراهيته  إظهارعلى  األكرب اإلسكندرحرص  .3

 ( )           أمونابن االله لقب   اإلسكندر  اطلق الكهنة على  .4

 ( )            اإلغريقيةمركزا لنشر احلضارة  اإلسكندريةكانت  .5

 ( )         األكرب ببناء مدينة اإلسكندرية حتى تكون عاصمة لدولته اإلسكندرقام  .6

 ( )           ق . م  332األكرب على مصر عام  اإلسكندراستوىل  .7

( x)      (االسكندرية) ردم االسكندر املياه بني قرية راقودة وجزيرة فاروس إلقامة مدمية بور سعيد .8

    
 

 اكمل الجمل اآلتية : السؤال الثاني :
 األكبر اإلسكندرحتى جاء  للفرسوأخريا  واآلشوريينلليبيين كانت مصر مطمعًا  .1

 ق . م 356عام   اليونان ببالد مقدونيايف إقليم   األكرب اإلسكندرولد  .2
 عاما 20احلكم وعمره  األكرب اإلسكندرتوىل  .3

 بواحه سيوه أمونمعبد االله  األكرب اإلسكندرزار  .4

 فى منف بتاحمعبد االله  األكرب اإلسكندرزار  .5

 فاروس وجزيرة  راقودهبني قرية   اإلسكندريةمدينة  األكرب اإلسكندربنى  .6

 اإلسكندرية مدينة يفق . م ودفن  323عام  األكرب اإلسكندرتوفى  .7

 اإلغريقية االستيالء على مصر بعدما فرغ من القضاء على مترد املدن األكرب اإلسكندرقرر  .8

 الفرسليحررهم من  باإلسكندررحب املصريون  .9

 

 : األقواسالصحيحة مما بين  اإلجابةالسؤال الثالث : اختر 
 (   فليب المقدونى    –     يوليوس قيصر      –      االسكندر االكرب)    ق . م  338توحيد مقدرنيا عام .............استطاع .1

 (   الغزاه   -    القادة       -     الزعماء    –      الفاتحين)            اطلق على االسكندر االكرب لقب اعظم ..... .2

 (الغزاه    -       اإلغريق          -    اهلنود      –      العرب)       قبل جمئ االسكندر ...........كان املصريون على علم بعادات  .3

 ( الفرس    - الروم        –    األشوريني     -    الليبيني )            ...............هزميةاستوىل االسكندر على مصر بعد  .4

 (مرتزقة   -      مؤقته         –       حبرية     -    دائمني)             .............. عمل االغريق يف مصر جنودا  .5

 
 
 
 

 بين حكم البطالمة والرومان ( الوحدة الثانية ) مصر
 الدرس األول ) اإلسكندر في مصر (
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  السؤال الرابع : بم تفسر :
 ق . م 332على مصر فى عام  اإلسكندراستيالء  .1

 حتى يضمن جليشه مصدرا غنيًا من الغذاء 

 إلى مصر اإلسكندررحب المصريون بقدوم  .2

  الديانةليحررهم من االحتالل الفارسى الذى انتهك حرية    

  النهم كانوا يعملون جنود مرتزقة فى مصرمعرفتهم بعادات اإلغريق 

 ) أهمية مدينة اإلسكندرية ( ( اإلسكندريةتأسيس مدينة )   اإلسكندريةمدينة  األكبر اإلسكندربناء  .3

 للعامل اإلغريقية* تكون مركز لنشر احلضارة     حتمل امسه حتى تكون عاصمة لدولته 

 تكون قاعدة حبرية لتدعيم سيطرته على البحر املتوسط    

 تالل مصرحاتجاه معظم الدول فى العصر القديم ال .4

 ثروات مصر طمعا يف االستيالء على        

 األكبر اإلسكندراطالق لقب اعظم الفاتحين على  .5

 ( فينيقيا –سوريا  –الصغرى  ) أسيا هزم الفرس يف *    ألنه قام بغزو معظم أجزاء العامل القديم 

  ق . م 332استوىل على مصر عام 

 كراهية المصريين لحكم الفرس .6

 الباهظة عليهم* فرض الضرائب     بسبب احتقارهم الديانة املصرية 

 زيارة االسكندر األكبر لمعبد االله امون في واحه سيوه .7

 اظهار احرتامه للديانه املصرية    ألنه كان يسعى إلرضاء املصريني* 

 األكبر اإلسكندرقبل قدوم  لإلغريقمعرفة المصريين  .8

  كانوا  يعملون  جنود مرتزقة يف مصر اإلغريقألن 

 األكبر اإلسكندرآمون لقب ابن االله آمون على  كهنةاطلق  .9

 بواحة سيوه وقدم له القرابني أمونزار معبد االله  ألنه 

 المصرية للديانةاحترامه  إظهاراألكبر على  اإلسكندرحرص  .10

 حتى يكسب حب املصريني      حتى يرضى املصريني * 

 بالقدرة على القيادة اإلسكندرتميز  .11

 لقب بأعظم الفاحتني     غزا مجيع أجزاء العامل القديم ألنه * 

 
 السؤال الخامس : اكتب ما تشير اليه الجمل التالية :

 ( اإلغريق)        اسم يطلق على بالد اليونان القدمية .1

 ( فيليب المقدونى)    وكان والد االسكندر االكرب ق . م 338ملك وحد اقاليم مقدونيا عام  .2

 ( األكبر اإلسكندر)        امون بواحة سيوه زار معبد االله .3

 ( األكبر اإلسكندر)       غزا معظم العامل القديم ولقب بأعظم الفاحتني .4

 ( األكبر اإلسكندر)     الصغرى قضى على مترد املدن االغريقية وهزم الفرس يف اسيا .5
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 ( المرتزقة)         جنود يعملون من اجل املال .6

 ) تل الفرما (     الفرس مدينة تقع شرق بور سعيد حارب عندها االسكندر  .7

 
  : ما النتائج المترتبة على : السادسالسؤال 

 فى العالم اإلغريقيةنشر الحضارة  في اإلسكندررغبة  .1

 اإلغريقيةبناء مدينة اإلسكندرية لتكون قاعدة لنشر احلضارة قام ب 

 الفرس الديانه المصرية القديمة ( ) انتهاك   كراهية المصريين للفرس .2

  كراهية املصريني حلكم الفرس  ليخلصهم من الفرس األكرب اإلسكندربقدوم  رحب املصريون * 

 لمعبد آمون بواحة سيوه األكبر اإلسكندرزيارة  .3

 أمون بإبن أمون كهنة* لقبه       احبه املصريون 

 مصر وثروات كثرة خيرات .4

  تالل مصرحالقديم الاجتاه معظم الدول فى العصر 

 املقدونى اإلسكندروأخريا للفرس حتى جاء  والفرس والرومان  واآلشورينييبيني للمثل ا  

 االسكندر األكبر ءعمل االغريق جنود مرتزقة في مصر قبل مجي .5

 ترحيب املصريني باإلسكندر األكرب يف مصر   معرفة املصريني بعادات االغريق * 

 معظم العالم القديم اإلسكندرغزو  .6

 لقب بأعظم الفاحتني 

 

 السؤال السابع  : ماذا يحدث اذا :
 لم يتمكن االسكندر القضاء على تمرد المدن االغريقية .1

 عدم تكوين امرباطورية كبرية   عدم استطاعة حماربة الفرس واالنتصار عليهم * 

 معتقدات المصريين اإلسكندرلم يحترم  .2

  بني املصريني مكروهااصبح 

 ) اتبع االسكندر سياسية الفرس في التعامل مع المصريين (  معبد االله آمون فى سيوه اإلسكندرلم يزر  .3

  أمون* مل يلقب بان االله    لإلسكندر وحكمة* كره املصريني  املصريني  إىلمل يتقرب 

 على الفرس اإلسكندرلم ينتصر  .4

 على مصر استيالء االسكندر* عدم      عاش املصريون يف ظلم الفرس 

 

 ما تحته خط فى العبارات التالية صوبالسؤال الثامن 
 ) اليونان (      العراقولد االسكندر فى اقليم مقدرنيا بشمال بالد  .1

 ) العشرين (     من عمره االربعينتوىل االسكندر االكرب احلكم وهو فى سن  .2

 الفرس ()      األكرباالسكندر  ءجميقبل  الرومان سيطرةوقعت مصر حتت  .3

 ) اإلسكندرية (     لتكون مركزا لنشر احلضارة االغريقية منفاقام االسكندر مدينة  .4
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 على صحة العبارات التالية دللالسؤال التاسع : 
 احترامه للديانه المصرية هارظاحرص االسكندر االكبر على  .1

               أقام  به مهرجان رياضيا على الطريقة اإلغريقية         زار معبد االله ) بتاح (   فى منف  * 

        قدم اليه القرابني لذلك ) لقب بابن آمون  (       زار معبد االله ) آمون ( فى واحة سيوه  * 

 ظهرت براعة االسكندر السياسية عند توليه الحكم .2

 جنح يف القضاء على مترد املدن االغريقية 

 متتالية على الفرس حقق االسكندر انتصارات .3

  خلص مصر منهم   فينقيا  وهزمهم –سوريا  –حارب الفرس فى اسيا الصغرى * 

 اهتم االسكندر بالحضارة رغم انشغاله بالفتوحات العسكرية .4

  لتكون مركز احلضارة االغريقية يف العامل  انشاء مدينة اإلسكندرية * 

 نجح االسكندر في بناء امبراطورية واسعة .5

  فينقيا   –سوريا  –الفرس فى اسيا الصغرى  * هزم   أجزاء العامل القديمغزا معظم 

 استوىل على مصر 

 

 السؤال العاشر : ما رايك فى  :
 ق . م  332استيالء اإلسكندر األكبر على مصر عام  .6

  انتهاك  الفرس حرية الديانة املصرية    قرار سليم الن الفرس فرضوا على الشعب املصري الضرائب * 

 رحب املصريون بقدوم اإلسكندر ليخلصهم من الفرس لذك 

 

 

 

 

 االحداث الشخصية
 ق.م  338وحد إقليم مقدونيا عام   الملك فيليب

اإلسكندر 
 المقدوني

     توىل احلكم كان يف سن العشرين  -ابن امللك فيليب املقدونى– 

  سوريا ( –فينقيا  –بأعظم الفاحتني (  هزم الفرس فى ) أسيا الصغرى  غزا معظم العامل القديم ) لقب 

   بنى مدينة اإلسكندرية  -لقب بابن آمون   -ق.م  332استوىل على مصر–  

  ق . م 323توفى اإلسكندر األكرب عام 

 

 

 

 

 

 

 الشخصيات
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 أمام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      
 ( x)      عاما ( 293)      عاما تقريبا 70استمر حكم البطاملة حنو  .1

 ( )         ظلت مصر تنعم بالرخاء فى عصر البطاملة حتى عصر بطلميوس الثالث .2

 ( x)     ( اإلسكندرية جامعة)    العامل القديم جامعة القاهرة اكرب دار للعلم فىكانت  .3

 ( x)     ( األول بطلميوس)     اإلسكندريةامللك بطلميوس الثالث مكتبة  انشأ .4

 ( x)      ( البطالمة)       فى عهد الرومان ظهرت عبادة سرابيس .5

 ( )          عرفت احلضارة البطلمية يف مصر باسم احلضارة اهليلينستيه .6

 ( x)      ( اإلسكندرية)     مدينة منف مركز اشعاع حضارى يف عهد البطاملةكانت  .7

 ( x)      ) اليونانية (     استخدم البطاملة اللغة القبطية لغة رمسيه للبالد .8

 ( )          مرت وتتكون من ثالث طوابق 120يبلغ ارتفاع منارة اإلسكندرية  .9

 ( )           رمسيا  للبالداعرتف البطاملة بالديانه املصرية دينا  .10

 ( )            اضاف البطاملة صفة التقديس حلكامهم .11

 ( )            قسم البطاملة مصر إىل اقاليم ومراكز وقرى  .12

 ( )            ق . م 48تعرضت املكتبة للتدمري عام  .13
 

 التالية األعماللمن تنسب السؤال الثاني  
 بطلميوس األول ()         دولة البطاملة أسس .1

 ) كيلوا باترا السابعة (       توىل احلكم كأخر ملوك دولة البطاملة .2

 ) مانيتون (      أسرة 30قسم التاريخ املصري إىل مؤرخ مصرى  .3
  )بطلميوس الثالث (      اإلسكندريةمت االنتهاء فى عهدة من بناء منارة  .4

 ) ارشميدس (     وصاحب قانون الطفو اإلسكندريةمن اشهر علماء مدينة  .5

 )إقليدس (     من اشهر علماء اإلسكندرية ووضع  تصول علم اهلندسة .6

 )بطلميوس األول (        انشأ مكتبة اإلسكندرية .7
 

 : بم تفسر : الثالثالسؤال 
 اهتمام البطالمة االوائل بالحياة االقتصادية في مصر ( )         أراد بطليموس يجعل مصر دولة قوية سياسية واقتصاديا .1

  حتى تستطيع التأثري يف العامل احمليط بها  *     بهدف اقامة دولة قوية 

 انهيار دولة البطالمة .2

  ظلمهم واضطهادهم للشعب املصرىزيادة ثورات الشعب ضد البطاملة نتيجة بسبب 

 شئون مصر الداخلية يفزيادة نفوذ روما وتدخلها *    بسبب ضعف امللوك وتنازعهم على احلكم 

 عرفت الحضارة البطلمية باسم الحضارة الهيلينستيه  .3

 واإلغريقيةمزيج بني احلضارتني املصرية كانت  ألنها 

 

 الدرس الثاني )مصر تحت حكم البطالمة (
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 البطالمة العديد من معاهد الجمانزيوم والمسارح أقام .4

  يف مصر اإلغريقيةلنشر الثقافة 

 بين قوادة اإلسكندر إمبراطوريةتقسيم  .5

 ومل يكن لديه وريث للحكم االسكندر االكرب مات  ألنه 

 كان نظام الحكم بمصر فى عهد البطالمة حكما مطلقا .6

  صاحب مصر  وسيد رعيته* اعترب امللك البطلمى    انفسهم ملوكا فراعنة واهلة  وااعترب البطاملة الن 

 على الشعب املصري طاعة امللوك 

 عهد البطالمةازدهار الزراعة بمصر فى  .7

 ( التفاح –الزيتون  –الرومان  ) حماصيل جديدة مثل قاموا بإدخال 

 أدوات جديدة يف الزراعة مثل الساقية  * إدخال  نظم الرى  ) حفر الرتع إقامة اجلسور ( قاموا بإصالح 

 استرياد سالالت جديدة من احليوانات 

 أهمية مدينة اإلسكندرية فى عصر البطالمة .8

  اهليلينستيه ( فى العامل القديم البطلمية إشعاع احلضارةكانت مركز ( 

 شهر مكتبة اإلسكندرية .9

 مت تزويدها بالكتب األصلية مجيع اجملاالت   ألنها كانت أول مكتبة حكومية فى العامل * 

 ) كانت هذه الكتب باللغات املختلفة  مثل ) اليونانية واهلندية 

 األولاعتبر الملك البطلمى بمصر الصانع  .10

 الزيوت ( –مثل صناعة  ) املنسوجات وخاصة  الكتان  بسبب احتكار البطاملة معظم الصناعات 

 ترك امللك لألفراد صناعة املنسوجات الصوفية 

 تأسيس دولة البطالمة في مصر .11

 تقسيم إمرباطورية اإلسكندر بني قوادة  ألنه االسكندر االكرب مات  ومل يكن لديه وريث للحكم* 

 كانت مصر من نصيب بطلميوس األول 

 اإلسكندريةالبطالمة منارة  إنشاء .12

  يف البحر وإرشادهمهلدايا السفن 

 الجمل التالية  اكملالسؤال الرابع  : 

 واإلغريقية املصريةوهو مزيج من الديانتني  سرابيسلعبادة  السرابيومالبطاملة معبد  أقام .1

 بطلميوس االولبعد وفاة االسكندر االكرب مت تقسيم امرباطويته وكانت مصر من نصيب  .2

 اقليما  42قسم إىل حافظ البطاملة على التقسيم االدارى ملصر حيث كانت تن .3

 اخر ملوك الدولة كليوباترا السابعةتى ح بطلميوس الرابعبدأ ضعف الدولة البطمية منذ عصر  .4

 بالبحرية حاليا نقراطيسمثل  إغريقيهبنى البطاملة يف مصر مدنا حتمل أمساء  .5

 كومتعرف القرى فى عهد البطاملة  باسم  .6

 الكتاناحتكر البطاملة صناعات الزيوت واملنسوجات املصنوعة من  .7

 فى جزيرة فيله   إيزيسفى أدفو  ومعبد  حورسانشأ البطاملة  معبدا  .8
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 اكتب ما تشير اليه الجمل التالية : : الخامسالسؤال 
 ( اإلسكندريةمنارة )    بناء مرتفع يتالف من طوابق عديده يستخدم الرشاد السفن فى البحر .1

 ( الجامعة )   دار للعلم يدرس فيها العديد من التخصصات املختلفة العلمية واالدبية .2

 ( المعبد)      والروماندار للعبادة كان يستخدمة املصريون القدماء والبطاملة  .3

 ( عبادة سرابيس)        عبادة جديدة ظهرت فى مصر على يد البطاملة .4

 ( الحضارة الهيلينستيه)      مزيج من احلضارتني املصرية واالغريقية .5
 

 : ما النتائج المترتبة على كل مما يأتي : السادسالسؤال 
 وفاة اإلسكندر دون وريث .1

 كانت مصر من نصيب بطلميوس األول    إمرباطورتيه بني قواده إىل  تقسيم أدى* 

 زيادة نفوذ روما على البطالمة .2

 كان سبب فى انهيار دولة البطاملة فى مصر   أدى إىل تدخلها فى شئون مصر الداخلية * 

 كثرة ثورات المصريون ضد البطالمة  .3

 ذلك إىل انهيار دولة البطاملة فى مصر أدى 

 ألوائل بالزراعة فى مصراهتمام البطالمة ا .4

 العامل دول أصبحت مصر دولة قوية اقتصادية هلا تأثري فى 

  التفاح ( –الزيتون  –إدخال حماصيل جديدة مثل ) الرومان 

 ) إدخال أدوات جديدة يف الزراعة مثل الساقية   إصالح نظم الرى  ) حفر الرتع إقامة اجلسور * 

 استرياد سالالت جديدة من احليوانات 

 إنشاء البطالمة جامعة اإلسكندرية .5

  حيث ازهر بها الكثري من العلوم مثل   اصبحت اكرب دار للعلم فى العامل القديم* 

  اجلراحة ( –اجلغرافيا  –الطب  –) الفلك 

  تقدير حميط الكرة األرضية ( –توصل علمائها اىل احلقائق العلمية مثل  ) دوران األرض حول الشمس 

 البطالمة أهمية العقيدة فى حياه المصريين ادرك .6

  أضافوا صفه التقديس حلكامهم   جعلوا الديانة املصرية الدين الرمسى للبالد * 

 ظهور عبادة سرابيس      بناء معبد حورس وإيزيس * 

 
 

 : دلل على صحة الجمل التالية : السابعالسؤال 
 سياسيا واقتصاديا دولة قويه إقامةكان بطلميوس يهدف إلى  .1

  اهتم بتقوية مصر يف جمال الزراعة والصناعة والتجارةفى جمال االقتصاد 

  حافظ على التقسيم االدارى ملصر  حكما مطلقاحيكم  له وكان إفى جمال السياسية اعترب نفسه * 

 تقدم البطالمة فى فنون العمارة .2

 إنشاء منارة اإلسكندرية  احدى عجائب الدنيا السبع 
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 حافظ البطالمة على النظام السياسيى واالدارى للفراعنه .3
 حافظ البطاملة على نظام احلكم الفرعونى القائم على احلكم املطلق للملك  

  اقليم 42حافظ البطاملة على التقسيم االدارى ملصر 

 حرص البطالمة على تحقيق نهضه ثقافية  .4

  مكتبة اإلسكندرية( -مثل ) جامعة اإلسكندرية   *  التى ساهمت فى النهضة العلمية  والثقافية العلميةإنشاء املنشآت 

 ترك البطالمة صناعات قليلة يمارسها المصريون .5

 مثل ) الزيوت واملنسوجات خاصة الكتان ( امللك البطلمى احتكر الصناعة 

 السماح للمصريني مبمارسة بعض الصناعات القليلة مثل املنسوجات الصوفيه 

 ) ما رايك في دور جامعة اإلسكندرية في العالم القديم ( اكبر دار للعلم فى العالم القديم اإلسكندريةنت جامعة كا .6

 اجلراحة ( –اجلغرافيا  –الطب  –) الفلك  حيث ازهر بها الكثري من العلوم مثل 

  ارمشيدس ( –مانيتون  –ظهر بها جمموعة من العلماء مثل ) اقليدس 

  تقدير حميط الكرة األرضية ( –توصل علمائها اىل احلقائق العلمية مثل  ) دوران األرض حول الشمس 

 الحقائق العلمية الهامة عدد من معرفة  في اإلسكندرية جامعة ساهمت .7

  تقدير حميط الكرة األرضية ( –توصل علمائها اىل احلقائق العلمية مثل  ) دوران األرض حول الشمس 

 البطلمى على أساس الحكم المطلققام الحكم  .8

 اعترب البطاملة انفسهم ملوكا فراعنة واهله    حيث كان امللك البطلمى يعترب نفسه صاحب مصر * 

 على الرعية واجب الطاعة 

 العقيدة الدينية فى حياه المصريين أهميةادرك البطالمة  .9

  دينا رمسيا للبالد* اعرتفوا بالديانة املصرية     صفة التقديس حلكامهم أضافواحيث 

  معبد ايزيس فى جزيرة فيله ( – أدفواهتموا بإنشاء العديد من املعابد مثل ) معبد حورس فى 

 التالية ( باألعمالاصلح البطالمة نظام الرى  ) قاموا  .10

 اجلسور أقاموا*        شق الرتع والقنوات 

 جديدة فى جمال الرى مثل ) الساقية ( أدوات إدخال 

 البطالمة  بالتجارة بمصر اهتمام  .13

 فرض الرسوم على التجارة اخلارجية    فرض الرقابة على األسواق الداخلية * 

 استخدام العملة املعدنية ) الذهب والفضة ( يف التجارة 

 حافظ البطالمة على انتمائهم للثقافة االغريقية .14

 مثل )نقراطيس (* إقامة مدن حتمل أمسائهم     النهم شجعوا  هجرة اإلغريق إىل مصر 

 أقامه العديد من معاهد اجلمانيزم  واملسارح لنشر الثقافة اإلغريقية 

 حافظوا على عادتهم وتقاليدهم االغريقية 
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 مرت دولة البطالمة في مصر بمرحلتين .15
  املعمارية ..( –الثقافية  –االجتماعية  -االقتصادية   –املرحلة االوىل هى  التقدم يف كافة اجملاالت ) السياسية 

 تبدأ من عهد بطليموس األول اىل  عهد بطليموس الثالث 

  املرحلة الثانية  مرحلة الضعف واالنهيار 

  ق  . م 30تبدأ من عهد بطليموس الرابع حتى نهاية عهد كليوباترا  السابعة عام 

 

 : األقواس: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين  الثامنالسؤال 
 ( ايزيس    –   سرابيس    –    آتون    -  آمون)    ....... هد البطاملة مثل عبادة ظهرت عبادة جديدة فى ع .1

 ( معبد فيله  –   مكتبة االسكندرية   – اإلسكندريةمنارة )   ..........  من عجائب العامل القديم التى اسسها البطاملة فى مصر .2

 الرومان (  –    اإلغريق   –الفرس    –) املصريون    اعتمد البطاملة فى املناصب اهلامة على  .............. .3

 ( كل ما سبق –الكتان  –احللى  –العطور  –الزجاج  –) الورق   ازدهرت صناعة ............ فى مصر فى زمن البطاملة .4

 ماذا يحدث اذا التاسع السؤال 
 لم يهتم البطالمة بالعلم والثقافة .1

 التوصل إىل احلقائق العلمية* عدم      عدم بناء جامعة اإلسكندرية 

 عدم بناء مكتبة اإلسكندرية    عدم ظهور العلماء فى خمتلف العلوم * 

 ق. م  323وريث عندما مات له   األكبر اإلسكندركان  .7

 عدم قيام دولة البطاملة فى مصر     مل يأخذ بطلميوس األول حكم مصر * 

 لم يهتم البطالمة بالزارعة .8

   عدم ازدهار الزراعة فى مصر   اقتصاديا وهلا تأثري فى العاململ تصبح مصر دولة قوية * 
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 االحداث الشخصية
 –إنشاء  مكتبة اإلسكندرية  -مؤسس دولة البطاملة  -كان من اخلص حراس اإلسكندر   بطليموس األول

    اإلسكندريةمنارة  إنشاءبداية 

 فى عهد الدولة البطاملة   األقوياءاخر امللوك  – اإلسكندريةامت بناء منارة   بطليموس الثالث

 بداية ضعف دولة البطاملة  بطليموس الرابع

 وضع أصول علم اهلندسة  اقليدس                             

 أسرة 30قسم تاريخ مصر إىل   مانيتون   مؤرخ مصري     

 صاحب قانون الطفو  ارشميدس

 

 االمثلة البناء
 معبد ) السرابيوم (     -معبد ) ايزيس ( يف جزيرة فيله     -معبد  ) حورس  ( يف ادفو      إنشاء المعابد

 ظهرت عبادة جديدة ) سرابيس (  العبادات

 احدى عجائب العامل القديم  منارة اإلسكندرية

 ) نقراطيس ( فى حمافظة البحرية  المدن

 اجلمانزيوم ( -) املسارح   المعاهد
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 أمام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      
 ( )         مل تستطيع اإلمرباطورية الرومانية السيطرة على مصر يف بداية ظهورها  .1

 ( )        كانت العالقات قوية بني البطاملة واالمرباطورية الرومانية يف املرحلة األوىل  .2

 ( x)      )العكس (   انتصر انطونيوس على اكتافيوس يف معركة اكتيوم البحرية .3

 ( )       مصر السفلى ( -مصر الوسطى   –قسم الرومان مصر اىل  ثالث اقسام  ادارية ) مصر العليا  .4

 ( x)      اليهود(حصل ) حصل املصريون على بعض االمتيازات نتيجة تقربهم من املستعمر الرومانى .5

 ( x)      (اإلسكندرية)    مركز للثقافة يف عهد الرومانفى مصر  كانت مدينة منف  .6

 ( x)     )تحالفت كليوباترا مع أنطونيوس(   حتالفت كليوباترا مع اكتافيوس ضد انطونيوس .7

 ( x)      )فى عهد الرومان(    اصبحت مصر فى عهد البطاملة مزرعة تزود روما بالقمح .8

 ( x)     )بعد مدينة روما( احتلت االسكندرية املركز الثاني فى الثقافة فى عهد الرومان بعد مدينة صقلية .9

 ( x)      )تمتع اإلغريق(   متتع اليهود فى عصر الرومان باعفائهم من دفع الضرائب .10

 ( x)     )ترك الصناعات لألفراد(    اتبع الرومان سياسية االحتمار فى جمال الصناعة مبصر .11

 ( )         استطاعت الدولة الرومانية  السيطرة على  معظم أحناء البحر املتوسط .12

 ( )            خضعت مصر إلشراف اكتافيوس مباشرة .13

 ( )        اإلغريقي والروماني (    –املصري  كانت املعابد الرومانية حتمل الطراز  ) .14
 

 

 

 الجمل التالية اكملالسؤال الثاني  : 
 حربا اهليه روما بعد مقتل يوليوس قيصر شهدت  .1

 ق . م 31يف معركةاكتيوم البحرية عام  أنطونيوس انتصر اكتافيوس على .2

 ق . م 31عام  البحرية اكتيوم متكن الرومان من السيطرة على مصر بعد معركة .3

 اقسام ثالثقسم الرومان مصر اىل  .4

 يف اجليش الالتينيةاللغة استخدم الرومان  .5

 بالقمحجعل الرومان مصر مزرعة لتزويد روما  .6

 اإلسكندرية اهم مركز جتارى يف شرق البحر املتوسط زمن الرومان مدينة .7

 

 

 

 السؤال الثالث  : لمن تنسب االعمال التالية 
  )أنطونيوس (       الشرقى من االمرباطورية الرومانية ءحكم اجلز .1

 )كليوباترا السابعة (       وتزوجها دعت   أنطونيوس إىل زيارة مصر .2

 )اكتافيوس (       حكم اجلز الغربى من االمرباطورية الرومانية .3

 )اكتافيوس (     انتصر على انطونيوس وكليوباترا فى معركة اكتيوم البحرية .4
 )أنطونيوس (     كليوباترا وابناءها بعض االقاليم التى فتحها فى الشرقاهدى  .5

 ( الرومان )    سكان االمرباطورية الرومانية الذين حكموا مصر بعد القضاء على البطاملة .6

 الدرس الثالث ) مصر تحت حكم الرومان (
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 الصحيحة مما بين القوسين اإلجابة اخترالسؤال الرابع 
 املغرب (    –    اهلند     –     اليونان     -  ) الشام ............حدثت معركة اكتيوم البحرية على السواحل الغربية لبالد  .1

 ( اقواس النصر  –   دندرة   -األقصر   –   ) الكرنك من اشهر املنشات الرومانية اىل شيدها الرومان يف مصر ............... .2

 اليهود (  – الرومان    –   البطاملة   –   المصريين)    مان ................ من االشرتاك يف حكم مصروحرم الر .3

 القبطية (  -الالتينية     –  اليونانية   –  ) الفرعونية    ..... كلغة رمسية للبالد.........استخدم الرومان اللغة . .4

 اليهود (   –   املصريني   –   الرومان   –    ) االغريق  كانت طبقة ..... متثل الطبقة العليا يف مصر زمن حكم الرومان .5

 الغنية (     –  الوسطى        –     الدنيا     –) العليا    احتل املصريون الطبقة ........... فى عهد الرومان .6

 الرابع (     -   الثالث        –    الثاني    -) االول   قامت ثورة الرعاة والفالحني ضد الرومان فى القرن ............ امليالدى .7

 القاهرة  (  -      االسكندرية  –املنيا    -) منف     ............. مركز للثقافة فى عهد الرومانكانت مدينة   .8
 

 بم تفسرالسؤال الخامس 
 فرض الرومان الحماية على مصر في عصر البطالمة .1

 كانت روما القوة العظمى يف العامل    بسبب ضعف دولة البطاملة * 

 وانطونيوس توتر العالقات بين اكتافيوس .2
 بعض األقاليم اليت فتحها يف الشرق  *اهدى اىل كليوباترا وابناءها   كليوباترا  أنطونيوس  زواج بسبب 

 بسبب قيام أنطونيوس بإقامة احتفاالت النصر يف مصر بدل من روما 

 ) بسبب (  تطور أحوال الصانع المصرى في عصر الرومان .3

 مركز الصناعة ةاإلسكندري* كانت       التطور الصناعى الكبري 

 اصحبت العديد من الصناعات يف ايدى مصرية 

 عدم تغير الحياه االجتماعية بمصر فى عصر الرومان .4

  من غري املصريني مصر أجناس متعددة بسبب كان فى 

 أصبحت اإلسكندرية اهم مركز تجارى فى شرق البحر المتوسط .5

 بسبب االزدهار الذى عم اإلمرباطورية الرومانية 

 كراهية المصريون للرومان .6

 تفضيل اإلغريق واليهود على املصريني  بسبب حرمان الرومان املصريني من االشرتاك يف احلكم * 

 كان الرومان يعاملون املصريني معاملة سيئة 

 حرص الرومان على وضع حاميات عسكرية قوية في مصر .7

 للدفاع عن البالد 

 عهد الحكم الرومانى لمصرحصل اليهود على العديد من االمتيازات في  .8

 بسبب تقرب اليهود من املستعمر الرومانى 

 ثورة الرعاه والفالحين المصريين ضد الرومان .9

 الن الرومان كانوا  يعاملون املصريني معاملة سيئة 

 إرسال ملوك  الرومان القمح المصرى إلى روما  .10

 حتى يكسب ملوك روما تأييد الشعب الروماني    لتوزيع القمح على الشعب الروماني * 
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 لعبت اإلسكندرية دورا ثقافيا وعلميا هاما فى عصر الرومان .11

  ازدهرت بها  مجيع العلوم  احتلت املرتبة الثانية بعد روما يف نشر فنون العلم والثقافة * 

 استمرت اإلسكندرية تستضيف  العلماء إلجراء األحباث العلمية 

 لداخلية والخارجية في عصر الرومانالتجارة ا رواج  .12

 بسبب الغاء الرسوم اجلمركية على الواردات     بسبب استقرار األمن * 

 ) ارتفاع مكانة اإلسكندرية  ) اصبح ميناء جتارى هام 

 

 المترتبة على كل مما يأتى :  النتائجالسؤال السادس  ما 
 ق  . م 31معركة اكتيوم البحرية عام  .1

   انتحار أنطونيوس و كليوباترا*      انتصار اكتافيوس 

  ق . م 30أصبحت مصر والية رومانية  منذ عام 

 مقتل يوليوس قيصر حاكم روما .2

  اكتافيوس ( على تقسيم اإلمرباطورية بينهم  –اتفق قوادة ) أنطونيوس *   شهدت روما   احلرب األهلية 

 التى فتحها فى الشرق األقاليمبعض  وأبناءها لكليوباترا أنطونيوس إهداء .3

  اعلن )  اكتافيوس  ( احلرب على  ) أنطونيوس (  اكتافيوس ( –توترت العالقات بني )أنطونيوس * 

  ( 31قيام معركة اكتيوم البحرية ) وأصبحت مصر والية رومانية* انتصار اكتافيوس     ق. م 

 سوء معاملة الرومان للمصريين .4

 ضد الرومان  مثل ) ثورة الرعاة والفالحني ( يف القرن الثاني امليالدي قام املصريون  بالثورات 

 الغاء الرسوم الجمركية على الواردات في مصر اثناء الحكم الرومانى .5
    ازدهار التجارة  داخل وخارج  مصر  يف عهد الرومان 

  أصبحت  اإلسكندرية اهم مركز جتارى شرق البحر املتوسط 
 

 كال من :  بين قارن السؤال السابع 
 نظام الحكم في مصر تحت الحكم الرومانى وفى العهد البطلمى .1

 العهد البطلمى الحكم الرومانى
 حرم الرومان املصريني من االشرتاك يف احلكم   سيد الرعية –امللك البطلمى يعترب صاحب مصر 

 خضعت مصر إلشراف اكتافيوس مباشرة    على الشعب اطاعتهم -اعتربوا انفسهم ملوكا فراعنة واهله 

 اعتمد البطاملة على اإلغريق يف توىل املناصب املهمة يف البالد للدفاع عن البالد ةوضع الرومان احلاميات العسكرية القوي

 نظام  اإلدارة في مصر تحت الحكم الرومانى وفى العهد البطلمى .2

 العهد البطلمى الحكم الرومانى
  قسموا مصر إىل ثالث مناطق 

 مصر العليا ( –مصر الوسطى  –السفلى  ) مصر

  إقليم ) حافظ البطاملة على التقسيم( 42كانت مصر مقسمة إىل 

 كان املراكز تقسم إىل قرى  ) تسمى كوم ( كان اإلقليم مقسم إىل مراكز 

 للبالد ( ةاليونانية ) هى اللغة الرمسي 

 اللغة الالتينية )تستخدم  فى اجليش فقط (

 للبالد ( ةغة الرمسياليونانية ) هي الل
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 الزراعة في مصر اثناء الحكم الرومانى وفى العهد البطلمى .3
 العهد البطلمى الحكم الرومانى

  إقامة اجلسور ( –إصالح نظم الرى    ) شق الرتع  تطهري الرتع واملصارف  –إصالح شبكات الري 

 الساقية ( إدخال أدوات جديدة فى جمال الرى  مثل إعادة بناء اجلسور ( 

 ) أصبحت مصر مزرعة للقمح ) تزويد روما بالقمح   الرومان ( –التفاح  –إدخال زراعة أشجار      ) الزيتون 

  استرياد سالالت جديدة من احليوانات 

 في مصر اثناء الحكم الرومانى وفى العهد البطلمىالصناعة  .4
 العهد البطلمى الحكم الرومانى

 األفراد   تركوا الصناعة يف أيدى 

  بعض الصناعات األساسية ( ء)  باستثنا 

 اعترب امللك البطلمى هو الصانع األول 

  احتكر ت الدولة صناعات ) الزيوت واملنسوجات ( خاصة الكتان 

 مسحت لألفراد بصناعة املنسوجات الصوفية 

 كانت اإلسكندرية مركز الصناعة 

  ) تطورت الصناعة فى عهد الرومان ( 

 

  العطور ( –الربدى  –الزجاج  –صناعات مثل )النسيج   احللى ( –العطور  –الزجاج  –ازدهرت صناعات مثل ) الورق 

 

 على صحة العبارات التالية  : دللالسؤال الثامن :  
 مرت العالقات بين دولة البطالمة ودولة الرومان بعده مراحل .1

 (   كانت دولة البطاملة قوية  املرحلة األوىل )  عالقة ود وتبادل جتارى بني روما ودولة البطاملة 

 ) املرحلة الثانية  )  فرض احلماية على مصر  (   ) الن الرومان هي القوى العظمى يف العامل 

  ( ق . م ( 30املرحلة الثالثة  ) التدخل السياسي والعسكري   (  ) السيطرة على مصر عام 

 ة اإلسكندرية عمرانيا في عصر الرومانازدهرت مدين .2

  احلمامات العامة ( –أقواس النصر   -املسارح    –أقام الرومان فى اإلسكندرية ) البوابات 

 معمارية في مصر تعدة منشآالرومان  أقام .3

 (  أقواس النصر   -املسارح    –البوابات    -املعابد   أقام الرومان– ) احلمامات العامة 

  اإلغريقي والروماني (    –كانت املعابد الرومانية حتمل الطراز  ) املصري 

 ) حيث قاموا ( اهتمام الرومان بشئون الرى فى مصر .4

 إعادة بناء اجلسور   * تطهري الرتع واملصارف   إصالح شبكات الرى * 

 كانت اإلسكندرية اهم مركز تجارى في شرق البحر المتوسط .5

 اإلسكندرية  ) اصبح ميناء جتارى هام (مكانة  حيث ارتفعت 

 ازدهار التجارة  داخل وخارج  مصر  يف عهد الرومان 

 االقتصاديكانت سياسة الرومان االقتصادية صورة من صور االستغالل  .6

 أصبحت مصر مزرعة للقمح ) تزويد روما بالقمح (  النهم استغلوا موارد مصر االقتصادية لصاحل روما* 
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 المجتمع المصرى في عصر الرومان تعددت طبقات .7

 تكون اجملتمع املصري من اربع طبقات 

 الطبقة األوىل  كانوا من الرومان  ) قليلة العدد ( تولوا املناصب العليا 

 العفو من الضرائب ( الطبقة الثانية اإلغريق حصلوا على بعض االمتيازات (    

 نتيجة تقربهم للمستعمر الرومانى ()  الطبقة الثالثة اليهود حصلوا على بعض االمتيازات 

 الطبقة الرابعة املصريني كان الرومان يعاملون املصريني معاملة سيئة 

 

 ماذا يحدث اذا السؤال التاسع  : 
 ينتصر اكتيافيوس في معركة اكتيوم البحريةلم  .1

   عدم انتحار أنطونيوس و كليوباترا*      مل تصبح  والية رومانية 

 حكمهم على القوة العسكرية يعتمد الرومان فيلم  .2

   عدم التدخل العسكرى فى مصر واحتالهلا     عدم فرض احلماية على مصر * 

 لم يحدث خالف بين اكتافيوس وانطونيوس .3

  ( 31عدم حدوث معركة اكتيوم البحرية ) مل تصبح مصر والية رومانية     ق. م * 

 اإلسكندريةمان بمدينة ويهتم الرلم  .4
   مل تصبح مركز جتارى شرق البحر املتوسط*   عدم استمرار إسكندرية مركز اإلشعاع احلضاري 

 مل تصبح  اإلسكندرية مركز الصناعة 

 

 

 االحداث الشخصية
 امرباطور روما ) قتل (  يوليوس قيصر

 اخذ القسم الشرقى من اإلمرباطورية الرومانية  أنطونيوس

 الغربى من اإلمرباطورية الرومانيةاخذ القسم   اكتافيوس

 تزوجها -دعت  أنطونيوس إىل زيارة مصر –اخر  ملوك البطاملة   كليوباترا السابعة

 

 

 

 االمثلة األعمال والبناء
 احلمامات العامة –أقواس النصر   -املسارح    –البوابات   المنشآت

 اإلغريقي والروماني (    –كان حيمل الطراز  ) املصري   المعابد

 

 

 

 

 

 

 الشخصيات
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 أمام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      
 ( x)      ( أوروبا إلىمن مصر )     انتقلت الرهبنه من اوروبا ملصر .1

 ( )          االضطهاد الرومانى للمسيحية بالفتح االسالمى ملصرانتهى  .2

 ( )           أدت مدينة اإلسكندرية دورا بارزا يف انتشار املسيحية .3

 ( x)     ( سيطرة الرومان)   الفرسقبل قدوم عمرو بن العاص كانت مصر حتت سيطرة  .4

 (   )         رفض املسيحيون فى مصر تقديس أباطرة الرومان .5

 ( )           ارتفعت مكانه االسكندرية فى تعليم املسيحية فى مصر .6

 ( )           م 641رحب املصريون بالفتح العربى االسالمى  .7

 ( )        حيني فى مصر حرية العبادة وامنهم على كنائسهميأعطى عمر بن العاص للمس .8
 

 السؤال الثانى : بم تفسر :
 المسيحيقبال المصريين على اعتناق الدين إ .1

  األخرةوالرمحة والعطف والتسامح والزهد يف الدنيا التطلع لنعيم  واملساوةالنهم وجدوا فيه العدل 

 ) بسبب معاناة املصريني من الضغوط االقتصادية  بسبب  معاملة الرومان للمصريني ) بالذل والقهر* 

 كان الدين املسيحي هو اخلالص هلم من هذا االضطراب*    بسبب  تعدد املعبودات فى مصر  

 سمى عصر دقلديانوس عصر الشهداء .2

 قتل الكثري من املسيحيني *    احرق الكتب الدينية  *   دمر الكنائس ألنه 

 ) بسبب (  اضطهاد الرومان المسيحية واتباعها .3

  عدم تقديم القرابني لإلمرباطور الرومانى   الرمسية لروما الديانةعدم ممارسة املسيحني شعائر * 

 عدم تقديس املسيحيني ألباطرة الرومان    

 للتعليم المسيحي اإلسكندريةمدرسة  أهمية .4

 أعطت لبطاركة اإلسكندرية مركز الزعامة الدينية والعلمية يف العامل كله*  قامت بتعليم الدين املسيحى  ألنها 

 ) أصبحت  املدرسة منارة العلم  والعلماء ختريج العديد من رجال الدين املسيحي ) األساقفة والبطاركة * 

 المسيحين عليها وأقبال األديرةانتشار  .5

 للفرار من بطش الدولة البيزنطية 

 بقيادة عمرو بن العاص اإلسالميرحب المصريون بالفتح العربى  .6

 من ظلم واضطهاد الرومان هلم النهم خلصهم 

 قسطنطين نقطة تحول فى تاريخ المسيحية اإلمبراطوريعد عهد  .7

  ألنه اعرتف باملسيحية  و اقر املبادئ األساسية للدين املسيحي 

 اعلن سياسية التسامح مع املسيحيني   

  م 380أصبحت املسيحية دينا رمسي للدولة البيزنطية عام  * نقل عاصمة الدولة من مدينة روما إىل مدينة بيزنطة 

 المسيحيللدين  اإلسكندريةبدء التفكير فى تأسيس مدرسة  .8

             بسبب زيادة عدد املسيحيني     بسبب انتشار الدين املسيحي انتشار كبريا * 

 الدرس الرابع ) مصر والمسيحية (
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 فى مصر الرهبنةظهور نظام  .9

 التفرغ للزهد والتقشف و الصالة و التأمل   العتزال احلياة والبعد عن متاعها فى الصحراء * 

 دورا ثقافيا ودينيا فى مصر األديرة أدت .10

 ازدهرت بها التأليف والرتمجة  وتفسري الكتب املقدسة الدور  الثقافى  كانت األديرة مركز للعلوم واملعرفة* 

 الدور الدينى تعليم الناس التقشف والزهد والبعد عن متاع الدنيا 

 

 : اكتب ما تشير اليه الجمل التالية : السؤال الثالث
 ( الرهبانية)  اعتزال احلياه والبعد عن متاعها والعيش فى الصحراء بعيد عن الناس للعبادة والتامل فى خلق اهلل .1

 ( المسيحية)        ديانه مساوية نزلت على سيدنا عيسى عليه السالم  .2

 ( عصر الشهداء)    من قتلوا من املسيحني فى عصرهاسم يطلق على عصر االمرباطور دقلديانوس لكثرة عدد  .3

 ( االضطهاد)      شكل من اشكال الظلم الذى عانى منه املسيحيون على يد الرومان .4

 

 السؤال الرابع : ما النتائج المترتبة على كل مما يأتي :
 المسيحيللتعليم  اإلسكندريةمدرسة  إنشاء .1

  مجيع أحناء العاملاقبل على املدرسة األساتذة والطالب من 

 ) خترج من املدرسة العديد من رجال الدين املسيحي ) األساقفة والبطاركة  

  لبطاركة اإلسكندرية مركز الزعامة الدينية والعلمية يف العامل املدرسة  أعطت 

 الرومان بالمسيحين فى مصر أباطرةبطش  .2

  بالصحراء األديرة إىلفرار املسيحني 

 لمصر اإلسالميالفتح  .3
 املساوة بني املصريني*     مان وختليص املصريني من ظلم واضطهاد الر 

  اإلسالميأصبحت مصر حتت احلكم 

 لمصر بالنسبةقسطنطين حكم اإلمبراطورية الرومانية  اإلمبراطورتولى  .4

 ختليص املصريني من االضطهاد الدينى 

 إلى مصر مرقسالقديس  ءمجي .5

 املصريني على اعتناق الدين املسيحي* اقبل    أدى إىل دخول  املسيحية مصر 

 الرومان أباطرةرفض المسيحيين تقديس  .6

 بدأ الرومان فى اضطهاد الدين املسيحي واتباع الدين وحماولة القضاء عليهم 

 قيام دقلديانوس بحرق الكتب الدينية وقتل المسيحيين .7

 عرف  عصر  دقلديانوس بعصر الشهداء 

 للمسيحيين دقلديانوس اإلمبراطوراضطهاد  .8

  مسى عهدة بعصر الشهداء*  عدد قتلى املسيحينيكثر   -         أحرقت الكتب السماوية   – دمرت الكنائس 
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 حكم الدولة الرومانية قسطنطينتولى  .9

   اعلن سياسية التسامح مع املسيحيني  اقر املبادئ األساسية للدين املسيحي        -اعرتف باملسيحية * 

  م 380دينا رمسي للدولة البيزنطية عام أصبحت املسيحية 

 لمصر ( اإلسالمي) الفتح    لمصرفتح عمر بن العاص  .10

 قام بتخليص املصريني من ظلم الدولة البيزنطية 

 أعطى هلم األمن و األمان ومل جيرب احد على اعتناق اإلسالم 

   الكنائس -انفسهم  -قام بـتأمني املصريني على أمواهلم 

 ديد حتت احلكم اإلسالميبدأ املصريني عهد ج 

 
 : األقواس: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين  الخامسالسؤال 

 (انطونيوس      –    باخوم    – بولس    –  مرقس)   ................. دخلت املسيحية مصر على يد القديس .1

 (اغسطس -  انطونيوس – نيرون – دقلديانوس)   .................بدأ االضطهاد الدينى على يد االمرباطور .2

 اغسطس(  -  انطونيوس  –نريون   – دقلديانوس)              عصر الشهداء ............. االمرباطوراطلق على عهد  .3

 اغسطس( - قسطنطين  –نريون  –دقلديانوس )  باملسيحية دينا رمسيا للدولة .................اعرتف االمرباطور  .4

 ( اليونان      –     مصر      –     بيزنطة      -    روما)  ثم انتشرت فى احناء العامل املسيحيى ....... نشأت الرهبانية فى  .5

 (أنطونيوس       –  باخوم   –  بولس    –  مرقس)     .............. االنبا نشأت الرهبة الفردية على يد .6

 انطونيوس(     –    باخوم    – بولس    – ) مرقس    اول من ادخل نظام الرهبنة اجلماعية الراهب ........... .7

 موسى بن نصري (    –عمر بن اخلطاب  – عمرو بن العاص)   ............... مت الفتح االسالمى ملصر على يد القائد .8

 (أنطونيوس       –باخوم     –بولس      –) مرقس     انشاء اول دير فى العامل حيمل امسه االنبا .............. .9
 

 الجمل التالية اكملالسؤال السادس  : 
 امليالدى االولدخلت املسيحية مصر فى منتصف القرن  .1

 الرومانى وجد املصريون فى اعتناق الدين املسيحى خالصهم من القهر الذى كان يعانونه حتت احلكم  .2

 على حبر مرمرة بيزنطةنقل قسطنطني العاصمة من روما إىل مدينة  .3

 هلم البيزنطيةواقبل عليها املصريون بسبب بطش الدولة  االديرةانتشرت  .4

 

 السؤال السابع : ماذا يحدث اذا 
 منذ دخولها مصر بالمسيحيةرحب الرومان  .1

 عدم وجود عصر الشهداء    عدم اضطهاد الرومان املسيحيني * 

 لم يضطهد دقلديانوس المسيحيين .2
  عدم قتل الكثر من املسيحني  السماوية  عدم أحراق الكتب   مل يدمر الكنائس 

 لم تنتشر المسيحية فى مصر .3
  استمرار الضغوط االقتصادية على الشعب املصرى  املصريني يف واقع مضطرب استمرت حياة * 

 عدم حدوث االضطهاد الدينى للمصريني 
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 لمصر على يد عمر بن العاص اإلسالميلم يتم الفتح  .4
  اإلسالميعدم وقوع مصر حتت احلكم *    صرينيللماستمر ظلم الدولة البيزنطية 

 لم يأتى القديس مرقس إلى مصر .5
 عدم دخول املسيحية مصر 

 

 ما الدروس المستفادة من موقف عمرو بن العاص بعد فتح مصرالسؤال الثامن  : 
 احرتام األديان السماوية واحرتام العقيدة  الدينية لكل إنسان 

  املسلمنياحملافظة على أموال وحقوق غري 

 احلرية فى اعتناق الديانات 

  األخرىبكل ما خيص أصحاب الديانات عدم املساس 

 

 

 

 االحداث الشخصية
 بدا االضطهاد الديين املسيحي فى عهد نريون    نيرون

 كان عهدة اعنف اضطهاد للمسيحيني  -عرف عصرة بعصر الشهداء     دقلديانوس

 اقر املبادئ األساسية للدين املسيحي  -اعرتف باملسيحية    قسطنطين

 أول من مارس الرهبة الفردية -قام بإنشاء أول دير مبصر والعامل   األنبا انطونيوس

 أول من أسس هذا النوع من الرهبة   اجلماعية  الراهب باخوم

 م                641قام بفتح مصر  عام   عمرو بن العاص

 

 

 االمثلة األعمال والبناء
 تدريس علوم الدين املسيحي   جبانب العلوم االخرى  المدرسة المسيحية

 كانت األديرة مركز للعلوم واملعرفة  األديرة

 

 

 

 

 

 

 

 الشخصيات
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 أمام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      
 ( )       املواطن الصاحل البد ان يعرف عادات وتقاليد اجملتمع املصري ويتمسك بها إلعداد .1

 ( )           املواطن الصاحل يؤكد انتمائه للمجتمع الذى يعيش فيه .2

 ( )           ان حيرتم اراء اجلميعمن صفات املواطن الصاحل  .3

 ( )         من صفات املواطن الصاحل املشاركة يف انشطه اجملتمع الذى يعيش فيه .4

 ( x)      ) اربع مبادئ (     هناك مخس مبادئ العداد املواطن الصاحل .5
 

 السؤال الثانى : بم تفسر :
 العنف والقوة أساليبان يرفض المواطن  أهمية .1

 وتقدمه على استقرار اجملتمع حتى حيافظ 

 المصري اإلنساناهتمام الدولة ببناء  .2
 يستطيع ممارسة األنشطة التى تساعده فى احلياة   حتى يكون مواطنا صاحلا يف اجملتمع * 

 فيستطيع حتويل أقواله إىل أفعال 

 يجب على المواطن الصالح التحلى بالصفات الحميدة .3

 حتى يصبح مواطنا صاحلا   اجملتمع* حتى يستقر   حتى يكون قدوة لغرية * 

 الصالحة تشمل الحقوق والواجبات المواطنة .4
 الن لكل مواطن حقوق جيب ان حيصل عليها وواجبات جيب القيام بها 

 

 السؤال الثالث : اجب عن األسئلة التالية
 ما المقصود بالمواطن الصالح .1

 لدية من القيم واملهارات واملعارف املواطن الصاحل هو الشخص الذى 

  ما يساعده على املشاركة بفاعلية يف حل قضايا اجملتمع 

 ن الصالحطما صفات الموا .2
 التمسك بعادات وتقاليد جمتمعه*    القيام بواجباته حنو الوطن 

 املشاركة يف حل مشكالت اجملتمع*    التعرف على حقوقه والتمسك بها 

 مواطنا صالحا اإلنسانكيف يكون  .3
 يشعر بالرضا عما يؤديه من عمل جملتمعه*     بأن يتحلى بالصفات احلميدة 

  يرفض كل أساليب العنف والقوه*   أعماليتمتع بتقدير اجملتمع ملا يقوم به من 

 المواطن الصالح إعداددعائم  .4
 صفات احلميدة* يكون مواطنا صاحلا يتحلى بال   يعرف حقوقه وواجباته وعادات وتقاليد اجملتمع 

 يعيش مع األخرين متعاونا ومتحابا 

 يعمل على القيام بواجباته جتاه وطنه مصر والنهوض به وحل مشكالته 

 الوحدة الثالثة ) المواطنة الصالحة (
 الدرس األول  ) كيف تكون مواطنا صالحا (
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 األخريينكيف يعيش المواطن الصالح مع  .5
  يتقبل اآلراء *      اآلخرينمتحابا  ( مع  –يعيش ) متعاونا 

  يعيشون فيه يؤكد عمليا على انتمائه ووالئه للمجتمع الذى 

 

 ما الدروس المستفادة من النصائح التاليةالسؤال الرابع : 
 تكمن فى لسانه اإلنسانن قوة إ .1

 عدم اخلوف من قول احلق    عدم اإلساءة للغري عن طريق الكالم * 

 نهض باجملتمعي العادل  الن اإلنسان احملرتم 

 اعمل وكن مجتهدا على الدوام .2

  البد البعد عن التكاسل  فى احلياة    احلياةاالجتهاد يؤدى إىل النجاح فى * 

 باالجتهاد سوف حيقق اإلنسان كل ما يتمناه 

 ال تكن متكبرا بسبب علمك .3

 على اإلنسان أن يكون متواضعًا و متعاونا فى اجملتمع 

 على اإلنسان املتعلم ان يساعد اجملتمع وال يتكرب على احد 

 

 ما النتائج المترتبة علىالسؤال الخامس : 
 جهود الدولة إلعداد المواطن الصالح .4

 أدى إىل حتقيق املبادى األربعة وهى : 

o يعرف حقوقه وواجباته وعادات وتقاليد اجملتمع 

o يكون مواطنا صاحلا يتحلى بالصفات احلميدة 

o يعيش مع األخرين متعاونا ومتحابا 

o يعمل على القيام بواجباته جتاه وطنه مصر والنهوض به وحل مشكالته 
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 ما النتائج المترتبة على :السؤال األول  :  
 حصول الفرد على حقوقه كاملة ؟  .1
  سيكون الفرد قادرا على العيش يف حياه كرمية 

 

  ماذا يحدث إذاالسؤال الثانى :  
 

 ساد الظلم والتمييز بين أفراد المجتمع الواحد . .1
  لن يستقر اجملتمع     الفرد العيش يف حياة كرميةمل يستطيع * 

 تكاسل اإلنسان عن أداء واجباته. .2
  الن كل مواطن عليه التزامات حنو اجملتمع    العامة واآلداباالخالل بالنظام * 

 
 السؤال الثالث : اكتب المصطلح العلمى 

 
 ( مواطنةال)  عليه انتماؤه لوطنهصفة للمواطن الذى يتمتع باحلقوق يلتزم بالواجبات اليت يفرضها  .1
 ( حقوق)ال   جمموعة من االلتزامات األخالقية والقانونية اليت جيب يتمتع بها املواطن .2

 ) الواجبات (   اليت جيب على املواكن االلتزام بها جتاه اجملتمع تجمموعة من املسؤوليا .3

 

 السؤال الرابع  : 
 أهم الواجبات التي يلتزم بها المواطن تجاه مجتمعه ووطنه. حدد : .1
  مشاركة املواطن يف حل مشكالت اجملتمع*  الدفاع عن قضاياه –اعتزاز املواطن باالنتماء للوطن 

 عدم إخالل املواطن بالنظام واآلداب العامة*   يقوم املواطن بإجناز األعمال بإتقان 

 ية للوطنان يعرف املواطن املشكالت االجتماع 

 
  تفسر بم السؤال الخامس : 

 حصول اإلنسان على حقوقه وضمان الحفاظ عليها ؟ ضرورة  .1
 الن احلقوق تشكل ركنا أساسيا يف بناء شخصية االنسان 

 يكون قادرا على العيش حياه كرمية يف اجملتمع 

 
 
 
 

 ( والواجباتالدرس الثانى  ) الحقوق 
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 السؤال السادس اكتب الحقوق امام كل مثال 
 

 المثال الحقوق
 العيش يف سالم –اختيار من حيكمه  -الرتشح للمجالس النيابية    -حرية التعبري عن راية    السياسية

 التعليم (  –الرعاية الصحية  –املسكن املناسب  –احلق يف )  االنتقال  االجتماعية

 امللبس املناسب (  -املساوة وعدم التميز  –)  الرعاية االجتماعية  

 التنمية الشاملة ( –الكسب املشروع  –مستوى معيشة مناسب  –العمل احلق فى )   االقتصادية

 ممارسة الشعائر الدينية (  -احلق يف ) العقيدة الدينية   الدينية

 احلصول على املعلومات (  –احلق يف  ) التفكري   الثقافية

 
 

  اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين السؤال السابع  : 
 .......................  يدل على حوله اجملتمعية القضايا لبعض املواطن إدراك .1

 أهمية حصوله على احلقوق السياسية(   -      أهمية حصوله على احلقوق االجتماعية       - مسئوليته تجاه مجتمعه) 

 ............... إذا استطاع اإلنسان إجياد وظيفة جيدة تدر عليه راتبا فإنه بذلك يتمتع حبقوق .2

 دينية (   -      اجتماعية     -  سياسية      -     اقتصادية) 

 ( احلق يف العمل  -حرية املعتقد  - العيش في سالم)       ............من احلقوق السياسية اليت جيب أن يتمتع بها الفرد    .3

 الثقافية (   -  االقتصادية   -   االجتماعية    -  ) السياسية       ...........                توافر الرعاية الصحية للفرد حق من احلقوق .4

 (  االقتصادية -االجتماعية  -الدينية  -) السياسية    ............احلق يف العمل من احلقوق اليت جيب أن يتمتع بها الفرد. .5

 عدم التمييز (  -التفكري   -   التنمية الشاملة)    ......  من احلقوق االقتصادية اليت جيب أن يتمتع بها املواطن احلق يف .6

 اختيار من حيكمه (  -التعليم  -املسكن الالئق  - حرية المعتقد)     .......من احلقوق الدينية اليت جيب أن يتمتع بها الفرد . .7
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 أمام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      
 ( )           تطبق القواعد القانونية بصفه عامة على كل األشخاص .1

 ( x)      ( اربع مراحل)       مر القانون يف تطوره بثالث مراحل .2

 ( )             القانون يف اجملتمع البدائي هو القوة .3

 ( x)     ( التقاليد الدينية)    إىل الدين ءيف مرحلة التقاليد العرفية نسب الفرد كل شي .4

 ( x)     ) يوجد مصادر اخرى (   التشريع هو  املصدر  الوحيد الذى يستمد منه القانون احكامة .5

 ( )              يعترب القانون ضرورة اجتماعية .6
 

 اكمل الجمل التالية السؤال الثاني :
     الجماعة ال توجد القاعدة القانونية اال اذا وجدت .1

 مرحلة القوه هياول مرحلة تطور القانون  .2

 بدأت مرحلة التدوين للقواعد القانونية الكتابةعندما اكتشف االنسان  .3

 
 بم  تفسرالسؤال الثالث  : 

   فى المجتمع اهمية القانون .1
                     حيقق األمن والنظام داخل اجملتمع              حيقق العدل واملساواة بني األفراد* 

                                       حيقق تقدم اجملتمع وتطوره    حيقق استقرار اجملتمع وبقاءه * 

 تتصف القواعد القانونية بأنها سلوكية واجتماعية .2
  عن  قواعد عامة تنظم سلوك األفراد وعالقتهم داخل اجملتمع القانون عبارة 

 اذا خالف احد هذه القواعد يطبق عليه اجلزاء املناسب 

 احترام القانون واجب على كل مواطن .3
  اجملتمع يفالن القانون يساعد على توفري حياه امنه مستقرة 

 
 السؤال الرابع :  اكتب ما تشير اليه العبارات التالية

 ) القانون (قواعد عامة تنظم سلوك االفراد وعالقتهم داخل اجملتمع واليت يرتتب على خمالفتهم هلا وقوع اجلزاء املناسب عليهم   .1

 قواعد االخالق ()       جمموعة القواعد إىل تعرب عن املثل العليا يف اجملتمع .2

 )العادات والتقاليد(  هم االجتماعيةقواعد سلوك يتفق الناس على اتباعها والسري يف سلوكهم اليومي وحيات .3

 ) التشريع (     عمليه وضع القواعد والقوانني يف صورة مكتوبة بواسطه جملس النواب .4

 ) العرف (     اعتياد الناس سلوكا معينا يف حياتهم االجتماعية حبيث يصبح قاعدة ملزمة .5

 ) قواعد الدين ( هي جمموعة من األوامر والنواهي ارسل اهلل بها الرسل ليبلغوها إىل الناس يعملوا بها لصاحل الدنيا واآلخرة  .6

 

 الدرس الثالث  ) انت والقانون (
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 السؤال الخامس  : ما النتائج المترتبة على
 مخالفة االفراد لقواعد القانون .1

 يرتتب عليه وقوع اجلزاء املناسب عليهم 

 السائد فى المجتمعمخالفة قواعد االخالق  .2
 يرتتب عليه سخط اجملتمع على املخالفني 

 

 التاليةالسؤال السادس : اجب عن االسئلة 
 مراحل تطور القانون على مر العصورما هي  .1

 مرحلة التدوين*   مرحلة التقاليد العرفية*   مرحلة التقاليد الدينية*   مرحلة  القوة 

  

 يستمد منها أحكامهمصادر القانون المختلفة التي ما هي  .2
 مبادئ الشريعة االسالمية*    العرف*     التشريع 

 
 تحكم المجتمع بجانب قواعد القانون التيوضح القواعد ما هي  .3

 قواعد العادات والتقاليد*    قواعد االخالق*    قواعد الدين 

 
 خصائص القواعد القانونيةما هي  .4

  ( القاعدة القانونية ال تكون إال يف وسط جمموعات ) لتنظيم العيش بينهم ( )  اجتماعية 

  ( القاعدة القانونية تطبق على كافة الناس  واألماكن)   عامة 

  ( القاعدة القانونية تهتم بتنظيم  تعامالت األفراد والسلوك الظاهر هلم ) مهما كانت النوايا ()  سلوكية 

  ( األفراد بالقاعدة القانونية واذا خالف احد هذه القواعد مت توقيع اجلزاء عليهان يلتزم مجيع )  ملزمة 
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 رتب األحداث التاريخية من القديم إلى الحديث
 

 وفاة اإلسكندر األكبر      -    إنشاء منارة اإلسكندرية        -   غزو الرومان لمصر .1

     غزو الرومان ملصر  -إنشاء منارة اإلسكندرية    -وفاة اإلسكندر األكرب 

 انتحار كليوباترا     –   دخول المسيحية مصر     - تأسيسي مدينة اإلسكندرية      –عصر الشهداء  .2

     عصر الشهداء   -دخول املسيحية مصر      -انتحار كليوباترا      -تأسيسي مدينة اإلسكندرية 

 غزو اإلسكندر لمصر     –   تأسيس دولة البطالمة    –بناء مدينة اإلسكندرية    –  كة اكتيوم البحرية معر .3

   معركة اكتيوم البحرية      -تأسيس دولة البطاملة       -بناء مدينة اإلسكندرية       -غزو اإلسكندر ملصر 

 سيطرة الرومان على مصر  –  مقتل يوليوس قيصر    –معركة اكتيوم البحرية   –تعرض مكتبة اإلسكندرية للتدمير  .4

    سيطرة الرومان على مصر -معركة اكتيوم البحرية      -مقتل يوليوس قيصر       -تعرض مكتبة اإلسكندرية للتدمري 

 دخول اإلسكندر مصر    –  الفتح اإلسالمي لمصر    -   نهاية دولة البطالمة   –  عصر الشهداء  .5

 الفتح اإلسالمي ملصر        -عصر الشهداء       -نهاية دولة البطاملة        -مصر   دخول اإلسكندر 

 عصر الشهداء   –   لمصر  اإلسالميالفتح     -   إنشاء منارة اإلسكندرية   -  مقتل يوليوس قيصر  .6

    الفتح اإلسالمي ملصر        -    عصر الشهداء     -مقتل يوليوس قيصر        -إنشاء منارة اإلسكندرية 

 لمصر اإلسالميالفتح    -األكبر اإلسكندروفاة     – تولى قسطنطين الحكم    –   معركة اكتيوم البحرية .7

   الفتح اإلسالمي ملصر    -توىل قسطنطني احلكم       -معركة اكتيوم البحرية       -وفاة اإلسكندر األكرب 

 

 

 اجمل التمنيات بالنجاح والتفوق
 لجميع الطلبة والطالبات

 

 

 

 

 ترتيب األحداث

 


	0_compressed
	1
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	2
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	3
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	4
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34

	5
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27


	6
	7
	8



